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Hallo leden van de fanfare en drumband!  

Wat hebben we alweer achter de rug?

 

De cecilia avond 
Zoals elk jaar was er ook dit jaar weer een cecilia avond die deze keer 
in het teken van the flintstones stond. Van iedereen werd dus 

verwacht om deze avond als flintstone verkleed naar het feest te komen. Dit is goed 
gelukt dus we waren klaar voor een leuk feest. Er waren allerlei spellen in flintstone 
style. We begonnen met een quiz met allerlei weetjes over de flintstones die 
opgevolgd werd door bowlen met een dikke kei. Tussen het bowlen door was er ook 
gezorgd voor lekker eten. Iedereen heeft dus genoten van een mooie en goed 
geslaagde avond. 
Tot slot nog even een compliment voor de organisatie die er dit jaar weer heel veel 
werk aan heeft gedaan om dit tot een geslaagd  feest te maken.    

Kleren passen 
Waarschijnlijk zullen er na nieuwjaar een aantal leden van kleding gaan wisselen. Dit 
zal gebeuren op een speciaal hiervoor uitgekozen avond. Hierover volgt nog meer 
informatie tegen de tijd dat deze bekend is.   

Wat staat er voor de deur?

 

2e kerstdag: KERSTCONCERT in de kerk 
Het concert begint om 10.30. 
We zorgen dus dat we om 10.00 uur aanwezig zijn en om 10.15 allemaal klaar zitten 
op de stoel. En natuurlijk in uniform. 
Op deze dag krijgen we optredens van de fanfare, drumband en de 2 koren. 
De drumband speelt 3 liedjes: Five Bases, wat een heftig nummer is. Daarnaast 
spelen ze een fragment uit het Jiddische stuk New Live. En als laatste spelen ze een 
fragment uit Fun Fair dat is een kerstklokachtig nummer. 
De fanfare speelt 3 nummer dat zijn East anglia, Sleigh ride en de Christmix. 
De koren spelen samen met de fanfare een paar kerstliederen. 
En als slot hebben we een verassing.   

Overige mededelingen.

 

Herinrichting centrum Koningslust en multifunctioneel centrum de Sprunk 
Na jaren van voorbereiding heeft de gemeenteraad van Helden op 28 november jl. 
budgetten beschikbaar gesteld voor de herinrichting van het centrum en de Sprunk. 
Voor de herinrichting wordt een bedrag van 991.000,00 euro en voor de sprunk een 
bedrag van 668.000,00 euro beschikbaar gesteld.  
De totale kosten voor de verbouwing van de sprunk zullen zo'n 837.000,00 euro zijn. 
Het tekort, een bedrag van zo'n kleine 200.000,00 euro kan door fondsenwerving of 
zelfwerkzaamheid worden terugverdiend.  
De doelstelling van de verbouw van de Sprunk is om in en rondom het 
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gemeenschapshuis het kloppend hart van Koningslust te creeren. Dit kan alleen door 
zoveel mogelijk gebruikers (verenigingen) te huisvesten in de Sprunk.  
Daarom is toendertijd de fanfare ook benaderd door het bestuur van het Dorpshuis 
om eventueel gebruik te willen maken van het gemeenschapshuis. Omdat we als 
vereniging een goed onderkomen hebben in zaal Juliana, hebben we eerst met de 
eigenaar gesproken over de plannen die liggen in het dorpshuis. Uit dit gesprek is 
gebleken dat Ger Thijssen ons niet kon garanderen hoe de toekomst er uit zou zien.  
Daarom hebben we besloten om mee te willen denken met de verbouwing van het 
dorpshuis om niet achteraf te constateren dat de ruimte niet geschikt is voor fanfare 
en drumband.  
Indien we gebruiker willen worden van het dorpshuis zal er voor de fanfare en 
drumband extra ruimte gecreeerd dienen te worden.  
Dit hebben we beschreven in een soort van eisenpakket. Hier kan het bestuur van de 
Sprunk en de architect nu mee aan de slag.  
Inmiddels is er een stuurgroep samengesteld die de verbouwing in grote lijnen gaat 
begeleiden.  
Op dit moment is het de bedoeling om een projectgroep samen te stellen die de 
wensen en eisen van de verenigingen en eventuele gebruikers gaat bespreken om 
deze zo optimaal in de verbouwde ruimte te kunnen inpassen.  
De projectgroep zal dan ook bestaan uit afgevaardigden van alle gebruikers of 
verenigingen.  
De planning voor de verbouwing van de Sprunk is nu vastgelegd.  
1 maart 2006 moet het ontwerp gereed zijn.  
1 juli 2006 moet het bestek gereed zijn en kan er gestart worden met de 
fondsenwerving.  
1 september 2006 zal de bouw starten.  
En op 1 juli 2007 zal het multi functioneel centrum gereed moeten zijn.  
Na jaren van voorbereiding hebben we nu een strakke uitvoeringsplanning voor ons 
liggen.  
In een kort tijdsbestek zal er nog veel geregeld en afgestemd dienen te worden.  
Een hele opgaaf voor de vele vrijwilligers die hier de schouders onder steken.  
Hoe het nu verder gaat en de stand van zaken zullen we jullie middels de nieuwsbrief 
mededelen.  

Commissie fanfarefeesten 
Fanfarefeesten 2005 hebben we net achter de rug. Inmiddels zijn we alweer 
begonnen met de organisatie van de feesten van 2006.  
De fanfarefeestencommissie is alweer diverse malen bij elkaar geweest om er voor 
te zorgen dat de feesten in 2006 weer onvergetelijk worden.  
Op dit moment zijn we druk bezig om het programma samen te stellen. Voor de kerst 
hopen we alle contracten te hebben vastgelegd. Wel hebben we nog enige twijfels of 
we vast moeten houden aan het "vaste weekend". Volgend jaar hebben we in dit 
weekend grote concurrentie uit twee naastgelegen dorpen.Nu wordt bekeken hoe we 
dit voor ons zo gunstig mogelijk kunnen invullen.  
Voor de zaterdagmiddag hebben we nog geen definitieve invulling. Mocht iemand 
hier een mening of een suggestie voor hebben, dan horen we dit graag.   

Dit is een kort verslag over hetgeen de commissie momenteel aan het regelen is.  
In een volgende nieuwsbrief hopen we een definitief programma te kunnen geven en 
zullen we jullie verder op de hoogte houden van de stand van zaken.  
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Nieuwe leden 
We zijn heel blij dat we weer 5 nieuwe leden bij onze fanfare en drumband mogen 
verwelkomen. Lody Teeuwen, Lynn Jeuken, Marlies van den Boer en Simone 
Loozen gaan een blaasinstrument leren bespelen en Roel Heldens begint op de 
kleine trom. We wensen hen heel veel plezier bij onze vereniging. 
Voor 2006 hebben zich 16 blokfluiters aangemeld. Dit is een ongekend record. 
Hopelijk gaan ze zoveel plezier in muziek maken krijgen, dat ze volgend jaar ook lid 
willen worden.  

Geslaagden 
De afgelopen periode zijn er enkele leden van onze vereniging op examen geweest.  
Wilbert Maas, Rowan Fleuren, Marthe Schreurs, Janine Ghielen hebbun hun eerste 
examen met voldoendes kunnen afsluiten. Ook Rosan Verhaegh wist haar C-diploma 
binnen te halen. 
De diploma-uitreiking van de geslaagden van Kreato is op 29 januari 2006 om 11.00 
uur in Gemeenschapshuis de Ankerplaats in Grashoek. 
Het is een feestelijk gebeuren met veel muziek. Ook enkele van onze leden zullen 
dan een muzikale presentatie laten horen. Het is dus zeker de moeite waard om te 
komen luisteren.  

Naam nieuwsbrief 
Helaas zijn er geen reacties gekomen op de oproep om een naam en logo te 
bedenken voor onze nieuwsbrief. De jeugdige leden hebben nu een oproep 
gekregen, zodat het toch een eigen blaadje wordt voor en door de leden.  

Thema van de maand:

 

Stilte tijdens de repetities! 
Er is gebleken dat tijdens de repetities soms erg veel gepraat wordt. We willen 
iedereen erop wijzen dat dit ook tijdens de pauze kan. Wanneer het stil is tijdens de 
repetities, kunnen we de tijd die we hebben, ook goed gebruiken!  
Probeer dus stil te zijn en wijs andere mensen hier ook op.  

Belangrijke data om te noteren!!! 

 

19 december Repetitie met koor Laudante Dominum 
22 december Optreden van de Jeugdfanfare op de basisschool 
26 december Kerstconcert. Aanwezig zijn om 10.15 uur 
30 december Extra repetitie i.v.m. uitvallen repetitie op 26-dec. Aanvang 20:00 in 

zaal juliana 
2 januari Repetitie met koor Bel Canto 
8 januari Nieuwjaarsconcert 
4 februari Play-in in BBC 
12 februari Concert drumband in Koningslust met: Overloon, St. Theobaldus, 

Mclaren Pipeband, marjorettes en dansgarde 
12 februari Prinsenreceptie 
28 februari Carnaval, geen repetitie 
13 maart Jaarvergadering  

 


