Beste leden,

Weurd van de redaxie: moeten we hier niet een soort
inleiding doen
En ja hoor daar zijn we weer met een nieuwe Notenkraker!
Ook dit jaar hebben we weer een enthousiast team bij elkaar weten
te sprokkelen om jullie op de hoogte te kunnen houden van de gang van zaken. We zijn nog
wel op zoek naar nog veel meer NOG enthousiastere leden die ook graag hun creatieve
bijdrage willen leveren aan de Notenkraker!
Wij wensen jullie ook deze keer veel leesplezier!!!

Wat hebbe wea gedoan?
Afscheid Math 12 april 2008
Eindelijk was het dan zover! Nadat de receptie door medische omstandigheden met
Math niet door was gegaan, hadden we dan nu eindelijk ons feest. We hebben het
gehouden bij Thijssen in de zaal. Het was een genodigd feestje voor alle drummers van
het concours, trouwste fans en de leden van het bestuur. Er was speciaal een comité
voor opgesteld dus er waren hoge verwachtingen. Het was ook het afscheidsfeest van
Math dus daar werd natuurlijk ook de nodige, en ook verdiende, aandacht aan besteedt.
Math kreeg een schitterend horloge met opdruk en een prachtige fotocollage van alles
wat hem in de jaren hier heeft geraakt. Van het bestuur kreeg hij ook nog een
bioscoopbon voor Dok 6. Hij hield een mooi afscheidswoordje en beloofde dat hij voor
ons ook nog een cadeau in petto heeft. Hierna kwam het feest goed op gang, ware het
niet dat de ouderen enkele spellen hadden ontdekt die ze wel heel erg leuk vonden.
Vooral de heren en Dame van het bestuur wisten wel raad met de bedachte spellen. De
avond werd voor de rest rustig afgesloten en we kunnen dan ook gerust spreken van een
geslaagde avond. Dit mede dankzij een geweldig comité dat alle verwachtingen had
overtroffen!

Afscheid Theo / Kerstconcert
Traditiegetrouw is er op tweede kerstdag het kerstconcert gehouden in de kerk. Onze
fanfare, drumband en de jeugdfanfare hebben zoals altijd hun beste beentje voorgezet om
dit tot een succes te brengen. Voor de leden van de fanfare en jeugdfanfare was dit het
afscheidsconcert van Theo Schreurs. Tevens was dit het eerste concert dat de drumband
gaf met de nieuwe instructeur Leon Nevels. Ondersteund door de twee koren en enkele
mooie klanken uit het zelfgebouwde draaiorgel van Wim Vullers is ook dit jaar het
kerstconcert weer tot een goed einde gebracht. Dit was voor een groot deel te danken aan
de drumband. Zij maakten zelfs van een traditioneel concert een show. Nadat de laatste
klanken van An international Christmas van Kees Schoonenbeek hadden geklonken nam
Theo op een waardige manier afscheid van de mensen van Koningslust. Hij kreeg een
staande ovatie van het publiek. Dat er op dit moment emoties los kwamen bij Theo spreekt
natuurlijk voor zich.
Ook werd van de gelegenheid gebruik gemaakt om Wie Lormans in het zonnetje te zetten.
Dit was in een eerder stadium namelijk niet gelukt.
Al met al is ook dit jaar het kerstconcert weer als geslaagd te bestempelen. Op naar het
volgende kerstconcert. Wie weet wel in het nieuwe dorpshuis????

Lenteconcert Fanfare Maasbree (Elly)
Het lenteconcert was dit jaar op zondag 30 maart 2008.
Dit jaar was het in Maasbree. Zij opende het concert dit jaar. Het waren vrij moeilijke stukken
wat ze speelden. Ik zelf vond het niet echt interessant. Nadat de fanfare en de drumband van
Maasbree klaar waren met hun optreden maakte ze plaats op het podium voor ons.
Dit was het 1e concert van Willem Lindelauf. Hij was natuurlijk helemaal zenuwachtig maar
het verliep goed. De reacties uit het publiek waren erg leuk want het was hippe muziek die
de mensen ook kenden. Het concert verliep vrijwel vlekkeloos!
Het was een leuk en muzikaal concert!

Wat steit os te wachte?
Exercitie 9 juni a.s.
A.s. maandag 9 juni hebben we voorafgaand aan de repetitie een exercitieoefening.
Iedereen wordt om 19.00 uur bij dorpshuis de Sprunk verwacht.
Voor de nieuwe jeugdleden, maar ook voor de andere leden, staat hieronder een
schema wat er gebruikt wordt tijdens het marcheren. Print dit, wanneer je dat nog niet
gedaan hebt, uit en stop het in je marsenboekje!!!
In houding zetten:
(let op)
1 slag grote trom
(nu) hoofd recht
Tamboer-maître
Commando houding
2 slagen grote trom
(en nu) Linkerbeen optillen en
Bijzetten
Tambour rechtsvoor stick shots
Tamboer-maître
Commando voorwaarts
2 keer 2 slagen grote trom
Aanmarcheren

Halthouden:
2 keer 2 slagen grote trom
Tamboer-maître
Commando plaats rust
2 slagen grote trom
(en nu) Linkerbeen optillen en
opzijzetten
(dit is de eerste rust)!
Tambour-maître
Commando rust
1 slag grote trom
Door de knieën zakken

Vaderdagconcert
Binnenkort, 15 juni, is het weer vaderdag. Dit jaar is er op die dag een vaderdagconcert
gepland. Het concert begint om 10.30 uur. Iedereen van de drumband, fanfare en
jeugdfanfare zal daar enkele toontjes ten gehore brengen. Op maandag 2 en 9 juni wordt
er na de pauze (20.30 uur) gezamenlijk gerepeteerd.
Het programma ziet er als volgt uit:
Jeugdfanfare
- March Along
- Beetle Blues
- House Party
- Slow Motion
- Farmhouse Rock
- Sunny Samba
Drumband
- Go March
- Rythmos
- Bongo Song

Drumband en Fanfare
- Saint Triphon
Fanfare
- Queens park melody
- Highland cathedral
- Pirates of the Caribbean
Drumband en fanfare
- Carnaval de Paris
Drumband, jeugdfanfare en fanfare
- Fascinating drums.
Al met al, een afwisselend programma voor jong en oud!!!

Jeugdvierdaagse 21 juni a.s.
Zaterdag 21 juni a.s. gaan wij met de fanfare en drumband de jeugdvierdaagse weer
inhalen. Natuurlijk hopen we dat weer iedereen precent is tijdens deze feestelijke
gelegenheid. Hoe laat (´s middags) en waar we vertrekken, door je zo spoedig mogelijk,
maar noteer deze datum alvast in de agenda.

Bloemenactie
Donderdag 3 juli vindt de jaarlijkse bloemenactie weer plaats. Iedereen heeft een
schema gekregen waarop staat wie er moet helpen. Sta je op deze lijst, dan word je
opgehaald door diegene die voor de auto zorgt. Vanaf 17.45 uur wordt je thuis
opgehaald. Om 18.00 uur verzamelen we ons bij Hans Cox om de bloemen op te halen.
Hiervandaan verspreiden we ons over Koningslust en gaan we de bloemen verkopen.

Fanfarefeesten
De fanfarefeestencommissie is inmiddels druk bezig met de organisatie voor de
komende feesten.
Het programma is helemaal rond en we zijn nu bezig met de sponsoring en de pr.
Verder willen we dit jaar overstappen op penningen en hebben hierbij medewerking
gekregen van autorijschool Ruud Teeuwen.
Ook de vernieuwde website is inmiddels online: kijk op www.fanfarefeesten.tk
het programma 2008 is als volgt: vrijdagavond
D-Vision
zaterdagavond Wahnsinn
zondagmorgen de Breethaler en de Heimatkapelle
zondagmiddag bierfeest met DJ Leon
zondag 1800 uur Damazoëe
zondag 2000 uur de sjerpsjutters
afsluiting
DJ Leon

Mededelingen
Uit het bestuur
Na een rustig begin van het jaar, met weinig activiteiten, breekt weer een drukke tijd aan
voor fanfare en drumband. Juni is altijd een drukke maand, en dit jaar zelfs een extra
drukke maand, Elke week is er wel iets te doen. Eind mei gaan we weer anjerloten
verkopen, Op 1 juni is de opening van de herinrichting, op 15-juni is Vaderdagconcert,
21-juni jeugdvierdaagse, 27 en 29 juni is opening van het dorpshuis, 3-juli is
bloemenactie, 5-juli openen we de kermis. En dan zucht is t vakantie. Eindelijk! Ben

ik effe blij dat we niet naar het Peeltoernooi gaan! Na onze welverdiende vakantie zien
we elkaar weer op 19-aug, waarna de drukte weer toeslaat.
Parallel aan al deze drukte gaan we eind mei met ons hele hebben en houden verhuizen
naar het vernieuwde dorpshuis. Deze verhuizing staat gepland voor 31-mei. Alle
instrumenten van fanfare en drumband moeten verhuisd worden, een aantal kasten vol
bladmuziek, en een joekel van een brandkast moeten ook mee. Bij Dorothé Verhaegh
ligt nog een vracht instrumenten, bij Piet Berkers een grote kast vol fanfarefeesten
spullen, en een kast vol secretariaat spullen (wie heeft er een vrachtwagen?) en bij
Annie Derix nog een kast vol uniformen. (zou ik nog wat vergeten zijn?). Gelukkig huren
we in het dorpshuis een grote opslagruimte bestaande uit 2 verdiepingen. Een
verhuisteam zal t.z.t. nog wel samengesteld worden. (Vele handen maken het veel
gezelliger)
Voorafgaand aan de grote dorpshuisverbouwing, konden we regelmatig een centje
bijverdienen door een handje te helpen aan de bar. Dit zal helaas (of gelukkig?) niet
meer mogelijk zijn. In plaats hiervan worden wij door stichting dorpshuis in de
gelegenheid gesteld een hoop euro s bij te verdienen met het poetsen van de gymzaal.
(krijgen we nu een poetscommissie?)
Het bestuur van onze vereniging is ijverig doende met een structurele analyse van de
organisatorische consequenties vanwege de functioneel dynamische ontwikkeling en
integrale richtingsbepaling van de geweldige strategie voorspelling. (Wim haet n
aksieplan gemakt um t beleidsplan oet te veure). Det ken nog plesant were, met det
waas dan auch de bedoeling.
- Er is een nieuwe vice-voorzitter, namelijk Han Loozen
- Vanaf 2 juni vinden repetities plaats in de Sprunk. De laatste repetitie van dit
seizoen 30 juni zal tevens het afscheid van de fanfare bij Ger en Peet zijn. De
PRET-emmers zullen voor deze repetitie in zaal Juliana weer iets leuks in petto
hebben.

Interview met....Willem Lindelauf
Wat is uw naam,leeftijd,beroep enz.
Nou ik ben Willem Lindelauf, 46 jaar. Van beroep
ben ik dirigent en muziekleraar. Ook ben ik
getrouwd en heb 3 kinderen van 12,10 en 3 jaar!
Op welke manier bent u in contact gekomen
met onze vereniging?
Ik heb hier lesgegeven aan de saxofonisten, via
dat ben ik in contact gekomen met deze fanfare.
Komt u uit een muzikale familie?
Jawel, mijn broer speelt namelijk trombone.
Werken de fanfare en de drumband op een
goede manier met elkaar samen of zijn het
volgens u 2 groepen?
Het moet eigenlijk een groep zijn, maar ik hoop in
de toekomst meer samen te doen met de drumband om het nog meer 1 groep te maken.
Heeft u bepaalde voorkeur in muziek en vind u dat deze muziek ook gespeeld wordt?
Ik hou van alle muziek, elke soort heeft wel weer iets! In alle muziekrichtingen zitten stukken
bij die ik prachtig vind maar ook stukken die ik niet mooi vindt.
Wat vindt u leuk in het maken van muziek? En wat zijn de minder leuke dingen?
Het leuke deel is vooral dat je je gevoel kwijt kunt in de muziek. Het is een bepaalde vorm
van gevoelsuiting. Ik vind bijna alles leuk aan de muziek het enige nadeel is af en toe de
korte nachtrust!

Heeft u naast muziek nog andere hobby s? En kunt u deze ook goed combineren met
de muziek?
Nee, ik heb naast muziek eigenlijk geen hobby s. Ik heb van mijn hobby mijn werk gemaakt.
Besteedt u veel tijd aan oefenen naast de gebruikelijke repetities?
Eerlijk gezegd heb ik tijd tekort om nog veel te kunnen oefenen!
Heeft u binnen de fanfare nog meerdere bijbaantjes?
Ik zit hier bij de muziekcommissie.
Zou u zelf in de toekomst nog iets willen betekenen in de fanfare?
Er is hier te weinig tijd voor.
Zijn er dingen die u wilt veranderen in de vereniging?
Ik hoop vooral dat er meer leden komen, ook dat de drumband en fanfare meer samen gaan
werken. En nu zijn er 2 exercities maar ik zou dat graag naar 4 gaan brengen.
Vindt u het niveau wat we spelen hoog genoeg of te laag?
Hoog genoeg! Jullie kunnen een aardig stukje spelen. Maar natuurlijk wil ik wel proberen om
hoger te komen.
Vindt u dat er naast de muziek voldoende activiteiten georganiseerd worden?
Ik ben er nog niet zo lang, dus weet hier nog niet veel vanaf.
Wat is uw lievelingseten?
Italiaans! (wat Elly al voorspeldt had!)
Gaat u wel eens op vakantie? En waar naartoe?
Helaas moet ik dit jaar mijn vakantie annuleren want ik ben aan het verhuizen! Als ik wel ga
gaan we altijd met de caravan naar het buitenland.
Wat is uw lievelingsmuziek buiten de fanfaremuziek?
Ik speel zelf in een biggband dus biggbandmuziek, ook hou ik van jazz en top 40.
Wat hoopt u in de fanfare nog te bereiken?
Dat het een gezellige en hechte club wordt, dat we vooral lichte muziek gaan spelen. Ook wil
ik in de toekomst een groot galaconcert gaan organiseren met zang,dans en muziek!
En tot slot!
Wilt u nog wat kwijt aan de leden?
Ik heb eigenlijk alles wel gezegd!
Maar ik hoop op een vruchtbare samenwerking.

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

Ma 2-jun
Ma 9-jun

Eerste repetitie in de Sprunk
Exercitie voorafgaand aan de
repetitie (19.00 uur)
Zo 15-jun Vaderdagconcert 10.30 uur
Za 21-jun Jeugdvierdaagse inhalen
Ma 30-jun Laatste repetitie voor de vakantie
Do 3-jul
Bloemenactie
Za 5-jul
Start Koningsluster kermis
Ma 19-aug Eerste repetitie na de vakantie
Ma 25-aug Halve repetitie i.v.m.
werkvergadering fanfarefeesten
26, 27, 28, Opbouwen fanfarefeesten
29-aug

29, 30, 31aug
Ma 1-sep
Za 6-sep
Zo 21-sep

27, 28-sep
14-18 okt
Zo 26-okt

Fanfarefeesten
Vaataafdrinken, geen repetitie
Feestdag blaaskapel
Jeugdfanfaretreffen in de Sprunk
met o.a. Panningen, Grashoek
en Koningslust
Concertreis
Donateursactie
Herfstconcert in Koningslust met
Beringe en Koningslust om 19.00
uur

Puzzel
Deze keer hebben we een raadsel voor jullie in petto. Lees het eens goed door en denk er
maar eens flink over na

Wat was was voordat was was was?

Ze zegge
Det op de Zandstraot op donderdig de
24ste april get boetegewoons haet
plaatsgevonge. Ut sjient namelik det ein
van de vrouwelikke baritonspeulsters
van de Kunningsluster fanfaar op dae
daag thoes, op heur eige instrement,
gerippeteerd haet. Veur de hoesgenote
en bure is sjlachofferhulp ingesjakeld.
Auch huurde wea zegge dat ozze
afgevaardigde in Zuid-Amerika dao zoë
de smaak te pakke haet gekrege van
Spaanse meziek dat ze binnekort bej de
hofkepel al dansend de castanjette geit
bespeule.
Der wurd auch gezag det de drummer
van de fanfaar geit probere unne greune
ninjaturtle te berieje as hae einmaol
geslaagd is.

. zegge ze

Heb je nog ideeën?
Laat het ons weten! Je kunt je ideeën altijd kwijt bij: Han Loozen, Marthe Schreurs, Elly
Ottenheijm of Lieke Lemmen. Mailen kan ook. Mail dan naar
lieke_lemmen@hotmail.com

