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Editie Juli 2022 
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 passeren hier de revue. 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!  
 
 

♫ Onze activiteiten ♫ 
 
Op standje corona (van heel actief tot vrij inactief) hebben we het afgelopen (bijna) anderhalf jaar 
toch best wel veel gedaan! We nemen je even mee terug in de tijd…  
 
Terras-Klets-Sessie bij De Sprunk 

In mei 2021 kregen we gelukkig weer groen licht om te repeteren. Omdat we elkaar lang niet 
gezien hadden - en er uiteraard veel bij te kletsen was -, begonnen we met een Terras-Klets-
Sessie bij De Sprunk.  
 

 
 

Opening basisschool de Avonturier 
Op 9 juli hebben we de nieuwe basisschool ook muzikaal geopend ♫♫ 

Tijdens deze opening hebben de blokfluitleerlingen ook hun certificaat ontvangen ♫♫ 
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Repetities in de zomer 

Het leek een unicum voor 2020, maar ook in 2021 hebben we in de zomervakantie gerepeteerd ♫♫ 

 
Barbecue 
Op vrijdag 27 augustus was het zover, de jaarlijkse barbecue. We hebben deze altijd onvergetelijke 
activiteit een jaar moeten missen, en het was dus ook minstens dubbel zo gezellig. Met een jarige 
onder ons (Pien Janssen), kon het feest niet meer stuk.  

 
Spek de Kas actie 
Nog nooit eerder waren we zo actief tijdens de Spek de Kas actie 
van Jumbo Panningen. Het resultaat mocht er dan ook zijn! Deze 
mooie actie heeft ons €361,31 opgeleverd. We willen dan ook 
iedereen bedanken voor het steunen van onze vereniging! 
 
We maakten dit vrolijke hoekje >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 
in ons materiaalhok voor het bedrag van € 25,00 

 

 
 
Op zaterdag 23 oktober verzorgden we 
een muzikale workshop op locatie bij de 
Jumbo in Panningen. Een gezelschap, 
bestaande uit Anja, Ria, Marc, Kevin, Pien, 
Jan, Cindy, Chris, Renske, Wim V, ging 
gewapend met orgel, spelletjes, 
instrument en géén slagwerk, maar wel 
een drumbandlid, 1,5 uur invullen om de 
zilveren voucher te bemachtigen. 

Chris zette zijn vocals in, die ver tot in de 
winkel te horen waren. Zes coupletten Potje 

met Vet, Hondje van de Bakker en Jippie a ja Jeej. Ter plekke werd nog Meneer Cactus ingestudeerd, 
inclusief vocals. In combinatie met Wim Vullers op zijn orgel was het een gezellige happening.  

Renske kwam ons halverwege versterken, nadat ze net bij de Jumbo had gewerkt. Ze zei al: “De 
klanten stonden in de winkel mee te zingen.” Chris hoorde je tot aan de achterste kassa en ze had 
medelijden met haar collega’s aan de servicebalie die het dichtste bij ons stonden.  

Kortom, de spelletjes zijn niet benut, de Schrobbelèr werd enorm gemist, er was veel enthousiasme 
met deuntjes spelen. Zeker voor herhaling vatbaar! 
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Om de gouden voucher t.w.v. 100 euro te verdienen, werd een filmpje opgenomen tijdens de 
repetitie. Zo konden we destijds toch buiten onze ‘clubmuren’ nog van ons laten horen. Met de 
fanfare en drumband in actie, vlogen de muzikale noten (en Jumbo ballonnen) ons om de oren.   
Terugkijken? Dat kan via: https://fb.watch/drozPSpbhu/  

 
 

 
Najaarsconcert 
Eind oktober 2021 stonden we er eindelijk weer met een mooi afwisselend najaarsconcert in De 
Sprunk. Wij en het publiek hebben er volop van genoten.  
 

 
 

https://fb.watch/drozPSpbhu/
https://fb.watch/drozPSpbhu/
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Sinterklaas chocolaatjes 

Net voor Sinterklaas gingen de pretEMM’ers (onze feestcommissie) op 

pad om alle leden lekkere chocolaatjes van Bakkerij Broekmans te 

brengen, omdat de feestavond (Cecilia avond) helaas niet door kon 

 gaan.  

 

 

 

Voorspeeldag 
De voorspeeldag op zondag 27 maart zag er 
heel anders uit dan de voorgaande edities. 
Het was een samenwerking tussen de 
leerlingen van fanfare EMM, en leerlingen 
van Kindcentrum Avonturier. 
Het was goed te merken dat de 
muzieklessen voor de allerkleinsten een 
ander vorm hebben gekregen. Dit jaar geen 
blokfluiters die één voor één hun kunnen 
mochten presenteren, maar groepjes 
muzikanten die zongen en zichzelf 
begeleidden, of samen muziek maakten met 
gitaar, saxofoon, schuiftrombone en bugel.  
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De kinderen hadden zichtbaar plezier in hun optreden en ook voor het publiek was het een mooi 
evenement vol afwisseling. De voorspeeldag was met anderhalf uur bekeken, maar toch een groot 

succes. De zaal zat vol, de geïnteresseerde vrienden 
en familieleden zaten voor aanvang op hun plek en 
bleven naar alle optredens luisteren. 
Zoals naar die van de jonge muzikanten die al een 
stap verder waren. Guus Bogers liet enthousiast een 
mooi stuk op de saxofoon horen. Gijs van Bommel 
liet zijn trombone scheuren en Matthew van der 
Sterren speelde een aardig stukje op de bugel. Voor 
het eerst deed er zelfs een gitarist mee. Jules 
Verheijen liet horen dat hij het al aardig kan. 
Maar het was niet alleen een dag voor de jeugd, 
leerlingen van alle leeftijden mochten hun 
vorderingen laten horen. Ria Teeuwen en Thei 
Peeters gaven samen met hun leraar Gè Geelen drie 
nummers ten gehore. Zo ook een groep koperblazers 

bestaande uit Jan Joosten, Dorothè Verhaegh, Anja Peeters en Elle Schreurs. En alleen bij Marc van 
der Sterren liep het mis. Daar haperende het instrument midden in het tweede stuk. Maar dat mocht 
de pret niet drukken. Na zijn optreden kwam er immers nog een samenspeelgroepje met een paar 
leuke wijsjes en groep 3 en 4 vrolijkte de boel nog op met liedjes over Koning Selassi, die lust alleen 
maar nasi. En over een banaan, die nog te krom is om rechtop te staan. 
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Plantenactie 

We mochten dit jaar eindelijk weer met plantjes langs de deuren.  

Wist je dat één aanhangwagen na het eerste adres al volledig was uitverkocht! Ze hebben ons 

duidelijk gemist de afgelopen twee jaar!  

  
 

Jeugdorkesttreffen 
Op zondag 22 mei zat de zaal goed vol tijdens het Jeugdorkesttreffen. We genoten met zijn allen van 
een fantastische muzikale middag! 
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Instrumentenkeuze 
Op maandag 30 mei vond de instrumentenkeuze plaats. Na een jaar voorbereidende muzieklessen na 
school, kregen we tijdens de repetitie, die een beetje vervroegd was, bezoek van een grote groep 
enthousiaste Kids. Het afgelopen jaar hebben ze kennis gemaakt met noten, ritmes en instrumenten 
bespelen, zoals xylofoon, blokfluit en diverse slagwerkinstrumenten. Gelukkig werden we versterkt 
door Gijs, Matthew, Jules en Guus, waardoor het een groot succes werd. En er mocht meegespeeld 
worden op plastic blaas- en slagwerkinstrumenten. Het was heel gezellig en uiteindelijk resulteerde 
dit in de voorlopige aanmelding van 6 kinderen die graag muziek willen gaan maken. En…. het kleine 
groepje dat al in opleiding was, gaat allemaal verder met de les. De jeugd heeft de toekomst! 
 

 
 
Jeugd vierdaagse 
Warm, maar voldaan haalden ook wij dit jaar weer de finish van de Jeugd vierdaagse Peel & Maas! 
Het is iedere keer weer een geweldige beleving om de wandelaars uit Koningslust de laatste 
kilometers naar de finish muzikaal te ondersteunen met onze ‘meezingers’! 
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Zomerconcert 10 juli 
Eindelijk!!! Door coronaperikelen hadden we weer een te lange tijd stilgelegen en konden we niet 
repeteren en optreden. Maar na ons concert weten we weer waarom muziek maken zo leuk is! 
Iedereen had er zin in; ook ons trouwe publiek dat in groten getale naar het terras van Beej7 was 
gekomen voor een prima concert van de drumband en de fanfare. Het programma was zeer 
gevarieerd met voor iedereen wat wils. Begonnen werd met een nieuwe gezamenlijke mars, ‘Barner 
Musikanten’. De fanfare ging toen onder leiding van Willem, in 80 dagen de wereld rond. Elle gaf 
tekst en uitleg over de muzikale wereldreis, zodat het publiek kon herkennen welke landen 
voorbijkwamen. Vervolgens hadden we een zeer verrassend optreden van de drumband op oude 
olievaten en een grote plastic afvalemmer. Patrick, de dirigent van de drumband, geeft met het stuk 
‘Stinkin Garbage’ aan, dat muziek maken universeel is en dat er ook met een kleine groep en 
beperkte middelen, vele mooie stukken gespeeld kunnen worden. Met ‘That Man’ bracht de fanfare 
de moderne popmuziek ten gehore. ‘Queen of the Dolomites’ is een mooi traditioneel concertwerk. 
De drumband speelde ook nog het concertwerk ‘Go March’ en sloot hun optreden af met ‘Burundi’ 
een werk van de populaire slagwerkgroep ‘Slagerij van Kampen’. De finale werd ingevuld met een 
compilatie van de musical ‘West Side Story’ door drumband en fanfare samen. Het concert werd 
door het publiek met een groot applaus ontvangen. Na een bloemetje voor Willem en Patrick, is er 
door sommigen nog lang nagenoten op het terras. We mogen dan ook terugkijken op een zeer 
geslaagd zomerconcert! 
 

 
Nagenieten van Stinkin’ Garbage van de drumband? Scan de QR code! 
 
 

 
De jeugd heeft de (muzikale) toekomst 
Daarom is een delegatie van de fanfare op maandag 11 juli bij Kindcentrum Avonturier geweest om 
de kinderen kennis te laten maken met de verschillende instrumenten (ook drum) die binnen een 
fanfare en drumband worden gebruikt. Daarnaast hebben we een paar stukken gespeeld die de 
kinderen mee konden zingen en werd de muzieklerares voor het aankomende schooljaar 
voorgesteld: Jenny Leerschool.  
 
 

https://www.facebook.com/Kindcentrum-Avonturier-1698987840379422/?__cft__%5b0%5d=AZVKfBA2LzaSaOmAaFmjsK4-pjU3oK1U9fSP42lj2GmVcKKPctNbIMaipoYP1_8nkk07Cebsw1Ot3U-R5Cigsb70PsrDcIawl8dCvOKqEFLB-rfP7uKzl0IUgHqvFsO-Bhl2qnHsrcILAstQv6ItNCQeg9zbqwR6Xg6mF7b-c_1VXmIMwrJFc8wODulmL36kjdw&__tn__=kK-R
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Een impressie van deze leuke middag in woord en beeld:  
 

• Het bleek dat de Sopraansax bijna niet herkend werd als saxofoon, want het leek op een 
soort stok. 

• Verschil tussen Bugel en Trompet: die bugel is groter. (Anne en Cindy hoopten eigenlijk dat 
er een ander antwoord kwam over Jan’s formaat “trompet”.) 

• Pieter ging even laten horen wat er voor geluid uit het drumstel kwam, waarop dochter Sofie 
meteen haar handen voor haar oren hield. 

• Zijn er bekende die jullie zien werd er bij elke groep gevraagd… Ja.. omaaaa, opaaa… papa 
van Sofie, Guus zijn opa, Cindy. 

• Mijn zusje speelt ook bugel (zusje van Mirthe) 
• Mijn pap zit ook bij de fanfare… *kijkt*… maar ik zie hem niet zitten (zoon van Bart) 
• Toen er geluid uit de bariton en daarna tuba kwam: mijn stoel trilt. 
• Giebel giebel, rood hoofd…. Aaarggggh.. hij heeft een scheetje gelaten. Gelukkig zaten onze 

muzikanten in de vrije reukzone. 
• Er hebben ook enkele kinderen gedirigeerd en dat ging bij Bram Smets, Nina Ran, Niki 

Nijssen, Chelsey Verkoeijen, Guus Bogers en Evi Vaessen heel erg goed. 
De muzikanten mochten zachtjes spelen en ook heel erg hard. 

• De kinderen waren nieuwsgierig hoe zwaar de tuba is… 15 kilo gaf Wim aan… en het poetsen 
duurt heel erg lang. 

• Anja had naast haar bugel ook de bariton staan om te laten horen. Waarop de vraag kwam: 
hoe bespeel je in godsnaam twee instrumenten? Ze probeerden het met hun handen voor te 
doen, 2 instrumenten naast elkaar en om beurten in het mondstuk blazen. 
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 In memoriam  

 

In memoriam: Jan van Dommelen 
In 2021 hebben we helaas afscheid moeten nemen van ons gewaardeerd lid Jan van Dommelen. Jan 
was bijna 60 jaar muzikant en bij jong en oud geliefd door zijn vertrouwde grijns en droge humor. 
Muziek maken was zijn lust en zijn leven. Hij was de rotsvaste steunpilaar voor de bugelgroep, maar 
bood ook altijd een stevig houvast voor menig andere muzikant binnen onze vereniging. Hij was een 
voorbeeld voor jong en oud.  

 
De litste noot is geblaoze  

 

Een anekdote die ons vlak voor de uitvaart bij de 
kerk aan Jan deed denken: 
De rouwauto bleek vertraging opgelopen te 
hebben, waardoor de bugels zich herinnerden 
dat het regelmatig voorkwam dat de stoel van 
Jan vlak voor een concert nog leeg was. Hij 
gebeld werd met de vraag waar hij bleef en dan 
vaak nog op de valreep binnen kwam. Niet altijd 
met matchende sokken, maar dan trok Jan z'n 
broekspijpen wel iets lager.  
Dit gegeven liet de bugels glimlachen om het feit 
dat Jan ook voor zijn eigen uitvaart "wat later" 
was. Mooie herinneringen aan Jan! 
 
Als eerbetoon namens de vereniging aan Jan, 
hebben we bij het afscheid buiten voor de kerk gespeeld. Willem heeft in de kerk My Way gespeeld 
en bij het einde van de dienst nog Time to say goodbye.  
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In memoriam: Henk Conjaerts 
In 2021 hebben we ook afscheid moeten nemen van ons gewaardeerd lid Henk Conjaerts. Als vaste 
concert- en activiteitenbezoeker, tekstschrijver van de Hofkapel en lachende drijvende kracht in de 
voorbereiding en tijdens de concertreizen was Henk van alle markten thuis. Organiseren, sociaal en 
muzikaal, typeren hem en hierdoor voelde hij zich dan ook, samen met Cindy, erg thuis binnen onze 
vereniging. Zijn vrolijke noot wordt gemist! 

  

 

Als eerbetoon namens de vereniging aan Henk, hebben we bij het afscheid buiten bij de kantine van 
de voetbalclub gespeeld.  
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♫ Jubilarissen ♫ 
 
We lopen een beetje achter, dus nog even de jubilarissen van 2020, 2021 en 2022 op een rij. Een van 
harte proficiat aan alle jubilarissen!  
 
Jubilarissen 2020 
12½ Jaar: Pien Janssen, Rick Joosten, Anja Peeters 
25 Jaar: Marlie Kurvers, Dorothé Verhaegh 
40 Jaar: William Joosten 
50 Jaar: Piet Berkers 
60 Jaar: Huub Derikx 
75 Jaar: Sjeng Berkers 
 
Jubilarissen 2021 
25 Jaar: Ivo Koster, Roel Wijnands 
 
Jubilarissen in 2022:  
12 ½ jaar: Juul Joosten, Jannes Maas, Yannique van Megen, Thei Peeters, Elle Schreurs  
25 jaar: Harm Caelers, Rens van Dommelen, Han Loozen, Bram Rongen, Rosan Verhaegh  
50 jaar: Wim van Dommelen  
60 jaar: Frans Koch 
 

 

♫ Wist je dat… ♫ 
 

• Tijdens de barbecue een aantal dames de barbecue niet aankreeg en dat Jan Joosten de 
reddende engel was? 

• Pien jarig was tijdens deze barbecue en er op het eind van de avond nog voor haar gezongen 
werd?  

• Ge er toen pas achter kwam dat Pien jarig was, terwijl hij net daarvoor een lang gesprek met 
haar had gevoerd?  

• De hofkapel drie nieuwe leden heeft? Pieter van Bommel, Yannick van Megen en Juul 
Joosten gaan ook een vrolijke noot meespelen. 

• De voorzitter het leegmaken van de muziekklapper toch best wel lastig vindt? 
• De hofkapel gezellige uitjes naar Grommen heeft met hele interessante onderwerpen zoals 

na het zingen de auto uit of voor het zingen de kroeg uit? 
En dat allemaal omdat het Anne’s verjaardag was. 

• Thei Peeters inmiddels de muzikale drempel over is gekomen en een aardig deuntje 
meespeelt? 

• Het verstandig is als je met carnaval muziek gemaakt hebt om voor de volgende 
fanfarerepetitie je mondstuk tijdig te ontdoen van evt. carnavalsresten zoals lippenstift? 

• Er voortaan binnen de omgeving van de bugelgroep geen sorry meer gezegd wordt voor de 
overmatige knoflookgeur omdat dit 99% onontkoombaar is op maandag? 

• We ook echtelijk nieuws hebben binnen onze vereniging? Jannes is met Wieke getrouwd!  
 

 

 



♫ De Notenkraker ♫   Editie juli 2022 Pagina 13 

 

♫ Muziekbaby’s ♫ 
 
Er zijn de afgelopen periode ook weer een paar muziekbaby’s geboren! Zo werden Rens van 
Dommelen en Bertri Franken trotse ouders van dochter Nomi en mochten Karst en Renee Janssen 
zoon Siem verwelkomen. Charlotte en Bas werden trotse ouders van Marith.  
 

   
 
We hopen natuurlijk dat deze kids ook met het muziekvirus worden aangestoken. Het bugelgroepje 
is hier nu al van overtuigd, getuige de foto’s hieronder.  
 

 
 
 

 

♫ Fanfare en Drumband E.M.M. op Facebook! ♫ 
Wil je tussen de notenkrakers door ook op de hoogte zijn van het laatste nieuws?  

Volg ons op Facebook!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/EMMKoningslust
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♫ PROMS 2024 ♫ 
 
De PROMS-commissie is voor het eerst bij elkaar gekomen. 2024 klinkt nog heel erg ver weg, maar 
jeetje de commissieleden staan te popelen om het te organiseren. Een eerste brainstormsessie 
leverde vele enthousiaste plannen op. Een soort buitenPROMS à la festival, binnen maar dan wel 
minimaal 2 dagen alsook diverse artiesten en bands passeerden de revue om met samen te willen 
werken. De creatieve breinen gaan zich nu buigen over de muziekstukken, wat is leuk en sjiek voor 
een PROMS? Pieter, Renske, Charlotte, Kevin, Pien, Emiel en Cindy weten er wel raad mee…. op naar 
2024! 

 
 

 

♪ 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

