
Beste leden,  

Hier is hij dan weer: de eerste notenkraker van 2007! We willen 
dan ook iedereen een voorspoedig, maar vooral muzikaal 2007 
toewensen!  
We hopen dat we dit jaar meer stukken vanuit de leden krijgen. 
Zo staat er van alles in de planning om de Notenkraker te restyl-

en. Lees het allemaal goed door, want er staat weer leuke en belangrijke informatie in!  

Wat hebben we gedaan?

 

Huldiging Sjeng Lormans 
Tijdens ons jaarlijks terugkomend kerstconcert, 
stond dit jaar een bijzonder persoon in de 
schijnwerper, namelijk Sjeng Lormans. De reden 
hiervan was dat Sjeng al meer dan 60 jaar lid is 
van onze vereniging. Voorzitter Wim van 
Dommelen sprak een woord tot hem, waarna 
Sjeng twee oorkondes overhandigd kreeg.  
Via deze weg willen we Sjeng nogmaals 
feliciteren en hopen we dat hij nog lang lid van 
onze vereniging mag zijn!  

Play-In 
Dit jaar was het de beurt aan muziekvereniging Egchel om namens de Heldense 
muziekverenigingen de Play-In te organiseren. 
Van onze vereniging hadden zich 21 jeugdige muzikanten opgegeven om gezamenlijk 
een dag muziek te maken. Heel tevreden zijn we met het aantal opgaves vanuit 
Koningslust. 3 Drummers vinden we helaas wat weinig. In totaal zo’n 160 muzikanten die 
zich om 9.00 uur verzamelden. Na het oefenen in de verschillende groepen, werd er ’s 
middags nog eens gerepeteerd met de hele groep. Rond 17.00 uur begon dan het 
concert. Enthousiaste en nieuwsgierige luisteraars waren naar het Bouwens van der 
Boijecollege gekomen, om naar het concert te komen luisteren.  
Het was ook dit jaar weer een succes en we hopen volgend jaar op een grote deelname, 
zowel van de leden van de (jeugd)fanfare als de drumband!   

Wat staat ons te wachten?

 

Repetitie 
Inmiddels zijn we weer gestart met de repetities. Voor alle duidelijkheid volgen hieronder 
nogmaals de repetitietijden. 
Van 19.00 uur tot 19.45 uur is allereerst de jeugdfanfare aan de beurt. De grote fanfare 
repeteert van 20.00 uur tot 21.30 uur. Ook bij de drumband blijven de repetitietijden 
hetzelfde als afgelopen jaar. De drumband heeft dit jaar een aangepast repetitieschema. 
Meer info hierover kunt u lezen in de column hieronder. De gezamenlijke repetitie op de 
maandag blijft gehandhaafd.  
Kun je een keer niet komen? Meld je dan even op tijd af. 
Voor de fanfare kan dat bij Dorothé Verhaegh, telefoonnummer: 4650434 
Drumbandleden kunnen zich afmelden bij Gertie Lemmen 4653614  

Concours drumband 
Op zondag 23 september gaat de drumband van Koningslust op concours te Brunssum. 
De drumband heeft gekozen voor een combinatie van een podiumwerk en een 
marcherend werk. De mars die gebracht wordt tijdens het marcheren is “The Wave 
Hunter” van Robert van Hooy.  



Het podiumwerk is een muziekstuk gecomponeerd door Vincent Cox en heet 
“Metamorfosen”. Dit werk ligt momenteel ter beoordeling bij de jury, of dit werk geschikt 
is als concourswerk. Verdere beschrijvingen van de muziekwerken zullen we in een 
volgende nieuwsbrief geven. 
Inmiddels zijn de jongens al volop bezig met de voorbereidingen. Samen met Math 
Janssen hebben ze een oefenprogramma opgesteld. Om voor het podiumwerk wordt er 
geoefend op de woensdag in de grote zaal van Juliana. Hiervoor zijn de volgende 
datums vastgesteld: 
14 en 28 feb, 28 mrt, 11 en 25 apr, 9 en 23 mei, 13, 20 en 27 juni. In deze weken vervalt 
de maandagrepetitie, behalve op de dagen dat de drumband samen met de fanfare 
oefent.  
Op 15 september is een repetitie gepland in een sporthal.  
Het oefenen van de “jeugddrumband” , gaat gewoon door op de maandag. 
Graag willen we de fanfareleden uitnodigen om ook eens een keer een 
drumbandrepetitie bij te wonen. 
Middels deze nieuwsbrief en andere media zullen we jullie op de hoogte houden van de 
ontwikkelingen.  

Jeugdfanfaretreffen 
Momenteel zijn we bezig met de organisatie van een “jeugdfanfaretreffen” . Op 30 
september a.s. willen we in Koningslust een concert houden met medewerking van 
diverse jeugdfanfares of jeugdharmonieën uit de regio. Momenteel worden diverse 
verenigingen aangeschreven die deel kunnen nemen. Uiteraard is dit een mooi moment 
voor onze eigen jeugdfanfare om zich voor een groter publiek te laten horen. Een 
populair programma wordt hiervoor samengesteld.  
Het belangrijkste doel van dit treffen is om de jeugd het plezier in muziek maken te leren.  
Op een leuke en aangename manier samen musiceren en in groepsverband leren 
werken. Daarnaast kunnen ze luisteren hoe andere verenigingen te werk gaan. 
Hoe het een en ander er allemaal precies uit gaat zien is nog niet bekend. Verdere 
ontwikkelingen zullen we jullie te zijner tijd mededelen. 
Voor de organisatie van dit jeugdfanfaretreffen hebben we een subsidie aangevraagd bij 
de provincie.  
In ieder geval is het idee bij de provincie goed gevallen. De aangevraagde subsidie van 
€500.00 is voor dit initiatief toegekend. 
Namens de organisatie hopen wij op eenieders medewerking en we hopen dat dit geen 
eenmalige gebeurtenis zal worden. 
Voor vragen kunnen jullie terecht bij de organisatoren, Dorothé, Gertie of Charles.   

Hofkapel

 

Ein stukske sjrieve over de bloaskepel det over de karneval geit. 
Allererst natuurlijk zien we al volop in t pregramma aan t dreije. 
De prinseresepsie likt idderein noch vers in t geheuge, umdat we zoelang hebbe mote 
stoan wachte. 
Tja helaas det heurt d'r nou einmaol bei. 
‘T waas un beregezellige reseptie moog ich wel zegge dink ich. 
Beina mier as un oor oetgelaupe!!   

Aafgelaupe wiekend hebbe we de bonte aovende op vriedig en zatterdig gehad. 
Det is altied enne aanslaag op dien luppe. 
Eigelijk zitse dan van half ach tut twelf oor  te bloaze. 
Mer we hebbe wel de beste plaats van de zaal en det auch nach es 2 daag lank. 
Ut veurdeil det we hebbe is det wat we de erste kier neet begriepe snappe we de twede 
kier meistal wel. 



En dan zonnig heije we rus, as veurbereiding op de egte karneval.   

Op vriedag barst t dan los allererst bei ger thyssen 's middigs al! 
Dan zal un gedeilte van de bloaskepel mit de sjoelmuzikante spuele. 
's Oaves de prinse resepsie van de ojb. 
Zatterdaig geit idderein zienne eige weeg en zonnig natuurlik de optoch. 
Op mandig zien we wer vrei en dinsig wer de kinger boore broeluf.   

Eigelik velt t dus wel mit. 
Zeker met de versterking die we gekrege hebbe t aafgelaope joar. 
Doa zien we dan auch wel errug blei mit. 
En nou de droad wer oppakke um wer meziek te kenne make wie en jaor of 4- 5 geleije. 
Det zau toch sjoen sien mer dan hebbe we wel nach enne weeg te goan en nog wat 
hullep nuddig.  

Geschreven door: Jan Joosten   

Interview met: Wim van Dommelen

  

Wat is je naam, je leeftijd, je beroep enz.? 
Mijn naam is Wim van Dommelen en van beroep ben ik 
afdelingshoofd voedingsservice.  
Ik ben 52 jaar oud en ik ben getrouwd met Sjannie. Ik 
heb twee kinderen, Rens en Aukje.                                               

Hoelang ben je lid van de vereniging? 
In totaliteit ben ik al ruim dertig jaar lid van de fanfare. Ik 
ben begonnen in groep 8, en toen heb ik zo’n 25 jaar 
gespeeld. Toen zijn we met onze familie naar Deurne 
verhuisd. Hier ben ik dirigent van een koortje geworden, 
en vanwege de lange reistijden ben ik toen ook gestopt 
bij de fanfare. Later, toen ik weer in Koningslust ben 
gaan wonen ben ik niet meteen weer begonnen bij de 
fanfare. Dit was pas in 2000, en toen ben ik ook 
voorzitter geworden. Ik ben begonnen op de cornet, toen 
de bugel, daarna de tuba en nu speel ik de dikke bas.   

Op welke manier ben je in contact gekomen met onze vereniging? 
Ik ben in contact gekomen met de vereniging via de leerlingenwerving. Bovendien was 
thuis bijna iedereen bij de fanfare dus kleine ”Wimke” moest er ook maar bij.  

Kom je uit een muzikale familie? Bespelen meerdere familieleden een instrument 
of zijn ze op een andere manier met de muziek bezig? 
Ik kom uit een muzikale familie. Zoals ik al zei speelde bijna al mijn broers en zussen bij 
de fanfare. Verder was mijn moeder kerkorganist, en ook mijn opa is kerkorganist 
geweest. Nu zijn mijn beide kinderen bij de fanfare.  

Werken de fanfare/drumband op een goede manier met elkaar samen of zijn het 
volgens jou twee aparte groepen? 
Naar mijn mening zullen het altijd twee aparte groepen blijven, maar de samenwerking is 
beter geworden. Dat het twee aparte groepen zijn kun je toch niet voorkomen omdat 
bijvoorbeeld de repetities apart gehouden worden.  

Heb je bepaalde voorkeur in muziek en vind je dat deze muziek ook gespeeld 
wordt? 
Mijn interesses in de muziek zijn heel breed. Hierdoor vind ik alle stukken wel leuk. Het 
komt zelden voor dat ik een stuk niet leuk vind. 



 
Wat vind je leuk in het maken van muziek? Zijn er ook dingen die je niet leuk vind? 
Het leuke aan het maken van muziek vind ik dat ik mijn gevoelens erin kwijt kan. Als ik 
stres heb op het werk, of drukte, dan kan ik met het maken van muziek die stress 
kwijtraken. Wat ik minder lek vind is dat ik het soms wel heel erg druk krijg door de 
muziek.  

Heb je naast muziek nog meer hobby’s? Kun je die hobby’s goed met elkaar 
combineren of levert dat wel eens problemen op en moet je kiezen? 
Ik ben onder andere ook nog organist van het kerkkoor. Dit is op een zaterdagavond, en 
dat is een vaststaand iets. Als er dan iets anders komt op de zaterdagavond,  dan kan ik 
daar dus niet heen, anders kan het koor niet zingen. Ik probeer wel altijd mijn keuzes zo 
te maken dat de beide hobby’s er zo weinig mogelijk hinder van ondervinden.  

Besteed je veel tijd aan oefenen naast de gebruikelijke repetitie? 
Eigenlijk zou het wel moeten omdat je van oefenen echt beter wordt. Het probleem is 
eigenlijk dat ik er niet altijd aan toe kom doordat ik het druk heb.  

Heb je binnen de fanfare/drumband nog meerdere “bijbaantjes” en zo ja welke? 
Ik ben dus de voorzitter van de fanfare, en ik zit ook in de muziekcommissie. Daarnaast 
zit ik ook nog namens de fanfare in het SMK. Ik ben ook nog eens de penningmeester 
van het SMK.  

Zou je zelf in de toekomst nog iets willen betekenen in de fanfare\drumband? 
(bestuurslid of iets mee organiseren?) 
Ik wil eigenlijk proberen om de functie die ik nu heb, zo lang mogelijk vol te houden.  

Zijn er dingen die je wilt veranderen in de vereniging? 
Nee, eigenlijk niet. Ik wil wel dat de bezetting binnen de fanfare en drumband zo 
optimaal mogelijk blijft.  

Vind je het niveau wat we spelen hoog genoeg of te laag? 
We spelen op een niveau wat we kunnen hebben. Als we een niveau hoger zouden gaan 
spelen komen we ons zelf tegen. Dat zou niet goed zijn. Het is het beste als we gewoon 
voor handhaving van dit niveau blijven gaan.  

Vind je dat er naast de muziek voldoende activiteiten georganiseerd worden? 
Als je kijkt naar de acties (anjerloten, bloemenactie enz.) die de fanfare houdt, denk ik 
dat het er genoeg zijn en dat we er zeker niet meer moeten houden. Wat ik wel een 
beetje mis is bijvoorbeeld dat een groepje van de fanfare zelf een iets gaat doen. 
Bijvoorbeeld bowlen met de jeugdleden. Ik hoop ook dat de concertreis er dit jaar door 
zal komen, en de cecilia-avonden vind ik natuurlijk ook leuk.  

Wat is je lievelingseten? 
Ik heb niet echt lievelingseten. Ik lust eigenlijk alles, maar als ik in een restaurant zou                     
komen dan zou ik iets kiezen wat ik thuis niet krijg.  Ook al loop ik het risico dat ik het     
misschien niet lekker vind.  

Ga je wel eens op vakantie en waar naar toe? 
Ik ga in het algemeen elk jaar op vakantie. Af en toe in Nederland, België of Duitsland, 
maar wel altijd binnen Europa.   

We hebben gehoord dat je dit jaar een grote reis gaat maken. Waar gaat de reis 
naartoe en met wie ga je hem maken? 
Ik ga dit jaar een voettocht naar Santiago de Compostella maken in Noord–West  
Spanje. Daar is een pelgrimsoord waar de heilige Jacobus begraven ligt. Ik wilde al best 
lang eens iets anders doen, zoals een lange wandeling. Ik dacht namelijk dat ik het ook 
wel leuk vond om eens uit de dagelijkse sleur van opstaan en werken te ontsnappen. 
Waar de reis naartoe zou gaan maakte me niks uit, het had net zo goed Rusland of 
Rome kunnen zijn. Ik ga deze reis samen met mijn broer maken. Aanvankelijk zou ik de 
reis alleen maken maar hij vroeg me of ik er bezwaar tegen had als hij meeliep. Dat had 



ik niet want met z’n tweeën is leuker en gezelliger dan alleen. We hebben uitgerekend 
dat we ongeveer 100 dagen lopen met een gemiddelde van 23 kilometer per dag. Ik 
beschouw het meer een beetje als een werkdag. Eerst een aantal kilometer lopen en ’s 
avonds vrij. Het is de bedoeling dat we begin Augustus aankomen, en dan komt Sjannie 
na om nog een weekje vakantie te kunnen vieren.  

Wat is je lievelingsmuziek buiten de fanfaremuziek? 
Dat hangt af van de stemming. Soms houd ik van klassiek, maar ik luister af en toe ook 
graag naar pop. Ik vind de meeste muziek wel leuk, alleen hardcore en house vind ik niet 
leuk omdat de bas de hele tijd doordreunt in mijn hoofd.  

Heb je verder nog op- aanmerkingen die je nog even kwijt wilt? 
Ik wilde even opmerken dat de nieuwsbrief steeds beter zijn werk begint te doen. Het 
begint echt een middel te worden om data aan de leden door te geven.    

Nieuw!!! Nieuw!!! Nieuw!!! Nieuw!!! Nieuw!!! Nieuw!!! Nieuw!!!                  
Foto’s uit de oude doos! 
Vanaf de volgende nieuwsbrief willen we enkele punten toevoegen aan de nieuwsbrief. 
Natuurlijk staan wij ook open voor jullie ideeën. Zelf hadden we al bedacht dat we leden 
aan het woord laten over een foto uit de (oude) doos. Als je hier een leuk idee voor hebt, 
laat het ons dan horen!  

Heb je nog ideeën?  
Laat het ons weten! Je kunt je ideeën altijd kwijt bij: Charles Ottenheijm, Hans Smits, 
Harm Caelers, Elly Ottenheijm of Lieke Lemmen. Mailen kan ook. Mail dan naar 
lieke_lemmen@hotmail.com

    

Belangrijke data!!! Belangrijke data!!! Belangrijke data!!!                                  
. 

19-02-‘07

 

Geen repetitie i.v.m. carnaval 29-05-’07 
– 2-06-‘07 

Anjerloten verkopen 
26-02-‘07

 

Gedeeltelijke samen repetitie 
drumband/fanfare 

18-03-‘07

 

Lenteconcert 
26-03-‘07

 

Gedeeltelijke samen repetitie 
drumband/fanfare 

04-06-‘07 Exercitie voorafgaand aan 
repetitie 
Gedeeltelijk samen repetitie 
fanfare/drumband 

01-04-’07

 

Trioconcert (onder voorbehoud)

 

17-06-’07 Peeltoernooi fanfare 
02-04-‘07

 

Jaarvergadering 
09-04-‘07

 

Geen repetitie i.v.m. Pasen 
18-06-‘07 Gedeeltelijke samen repetitie 

drumband/fanfare 
22-04-‘07

 

Inhalen communicantjes 23-06-‘07 Peeltoernooi drumband 
Inhalen jeugdvierdaagse 

25-06-‘07 Laatste repetitie voor de 
vakantie. Activiteit Pret 
EMMers 

23-04-’07 

 

Exercitie voorafgaand aan 
repetitie 
Gedeeltelijk samen repetitie 
fanfare/drumband 

28-06-‘07 Bloemenactie 
30-04-‘07

 

Koninginnedag 

 

30-06-‘07 Opening kermis 
13-05-‘07

 

Moederdagconcert 
28-05-‘07

 

Geen repetitie i.v.m. Pinksteren 
01-07-’07 
–31-07-‘07

 

Vakantie 

 


