Beste leden,
Bij deze de laatste notenkraker van dit jaar. Ook nu staan er weer
leuke en belangrijke zaken in, zoals belangrijke data, maar ook een
dagje op Fuertaventura…

Wat hebben we gedaan?
Fanfarefeesten 2009
De fanfarefeesten werden dit jaar op de vrijdagavond geopend door de Transistorband
uit Neerkant en omstreken. Deze jonge vijfkoppige coverband zorgden met nummers van oa
steppenwolf, acdc, beastyboys ed voor stevige muziek voor jong en oud.
Voor de zaterdagavond stond dit jaar weer Wahnsinn op het programma.
Ook nu werd het succes van vorig jaar weer geëvenaard. Met hun stevige ‟alpenrock‟
van oa de Schurzenjäger, Klöstertaler, RexGildo afgewisseld met blaasmuziek zorgden zij
weer voor spektakel op de bühne.
De zondag werd traditioneel begonnen met de heilige mis in de kerk.
Daarna was Krajovjanka aan de beurt om het frühshoppen op te luisteren.
Met hun mix van Slavische, Böhmische en Moravische muziek lukte dat uitstekend.
Tijdens het beerfest „s middags werd de microfoon weer overgenomen door DJ Leon die
met zijn vlotte babbel en goede muziek het geheel weer keurig in elkaar draaide.
Met het beerfest hadden we dit jaar 6 groepen die om de hoogste eer gingen strijden.
Dat waren dit jaar voor de derde maal op rij De Fonzies.
Na het beerfest zorgden de mannen van Sjloetingstied met hun feestmuziek zorgden zij voor
de nodige stemming in de tent.Daarna werd de avond afgesloten door de dj.
Alhoewel dit jaar de omzet wat minder was als voorgaande jaren door concurrentie van
enkele fuiven in de buurt was de gezelligheid er toch niet minder om,en vonden de
bezoekers die er wel waren het een prachtig feest.
Geslaagd Jeugdfanfaretreffen
Zondag 27 september was de Sprunk het toneel van alweer het 3e jeugdfanfaretreffen.
Het biedt gelegenheid aan de jongste muzikanten van de muziekorkesten uit de regio
Peel&Maas om met hun orkest op te treden voor publiek. In de aanloop naar het
Jeugdfanfaretreffen was er enthousiast geoefend om zo goed mogelijk voor de dag te
komen. En dit was te horen.
Het spits werd in een tjokvolle zaal afgebeten door de “thuisclub” de jeugdfanfare uit
Koningslust. Onder leiding van Willem Lindelauf brachten zij enthousiast een afwisselend
programma met nummers als House Party, Can you feel the love tonight en the ABBA-hits
Fernando en I have a Dream. Een prima concert, zeker ook door de jongste leden die pas
een paar weken meespelen in het jeugdorkest.
Vervolgens was het de beurt aan jeugdorkest Neer-Nunhem. Dit jeugdorkest is een
samenwerking van Fanfare De Eendracht uit Neer en Muziekvereniging Nunhem. Onder
leiding van Sjraar Klaasssens werd een fris programma gebracht door de ruim twintig
jeugdige muzikanten. Een half uur mooie muziek met nummers als Welcome to the World,
het amusante Strange Noise Festival en Ranger Rock werd door het talrijke opgekomen
publiek hooglijk gewaardeerd.
Aan het Jeugdorkest van Fanfare Sint Caecilia uit Helden de eer om dit leuke concert af te
sluiten. Wederom een korps onder leiding van Sjraar Klaasens. Zij brachten een afwisselend
programma van hoog nivo. Met name de schuiftrombone-solo in Tricky Trombone maakte
grote indruk op het publiek. Maak ook met Falafel, On the Movieset en Give me some
Groove, werd aangetoond dat het in Helden kwa muziek wel goed zit. De grote waardering
van het publiek was dan ook zeker terecht.
In het slotwoord van onze voorzitter Wim van Dommelen werden alle deelnemers van harte
geprezen en bedankt voor hun mooie optredens. Ook een woord van dank aan de Rabobank die dit alles financieel ondersteund heeft. Met een presentje voor alle deelnemers werd
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deze middag besloten, waarbij al vooruitgekeken wordt naar het 4e Jeugdfanfaretreffen in
het laatste weekend van september 2010.
Sint Maarten
Op zaterdag 7 november stond de fanfare met drumband klaar om het dorp te begeleiden
naar de troshoop. Nadat de fakkels waren aangestoken liepen we aan, en brachten we een
aantal marsen ten gehore. Toen we bij de troshoop aankwamen speelde we nog een mars,
en zat het er alweer op. Een kort maar krachtig staaltje werk!
Sinterklaas
Zondag de 15de kwam de goedheiligman ons dorp opvrolijken. We stonden met zijn allen in
de stromende regen uit te kijken naar de luchtballon waarmee de sint ons zou bezoeken.
Maar de luchtballon kwam maar niet. Uiteindelijk kwam de sint er toch aan, achter op de kar
van een boer. De luchtballon was namelijk neergestort boven Grashoek. We stelde ons
binnen op, en speelde een aantal sinterklaasliedjes om de sfeer erin te krijgen, en natuurlijk
deed de zaal volop mee. Al met al hebben we een mooie basis gelegd voor een gezellige
ochtend met de sint en zijn pieten.
Cecilia-mis
Zaterdag 21 november zaten we met zijn allen in de kerk, voor de Cecilia-mis. Tijdens deze
mooie mis hebben we een aantal stukken ten gehore gebracht, en hebben we met zijn allen
erebestuurslid Sjeng Lormans herdacht. Het was een mooie dienst, en de nabestaande van
Sjeng hebben onze inbreng erg gewaardeerd.
Op maandag 30 november was het weer zover, het wervingsconcert. Samen met de
blokfluiters en de kinderen van de basisschool hebben we een vrolijk en leuk concert
neergezet, en een aantal kinderen enthousiast gemaakt om een instrument te gaan spelen
binnen de fanfare. De kinderen hebben zeer goed meegespeeld, en met zijn allen was het
een gezellige avond.

Wat staat ons te wachten?
Het is december! En zoals jullie allemaal weten is dit de maand van Sinterklaas en kerstmis!
De intocht van sinterklaas hebben wel al gehad, maar wat gaat er nog komen?
Natuurlijk hoort bij kerstmis ons traditioneel kerstconcert! Dit zal dit jaar ook weer
plaatsvinden op 2de kerstdag in de kerk.
Als we na de kerst ons weer flink vol hebben gegeten allemaal in hogere sferen zitten door
all you need is love zit 2009 er alweer bijna op.
We hopen in 2010 ook weer goed te beginnen en er een mooi en muzikaal jaar van te
maken. In de maand februari staat carnaval alweer voor de deur! Voor ons hofkapel begint
deze al natuurlijk veel eerder. Met de carnaval zelf hebben we geen concert maar wie weet
misschien wel een serenade voor de prins die in onze vereniging zit…?!
Concertreis 2010
In 2010 gaan we weer op concertreis. De concertreis
vindt plaats op 1, 2 en 3 oktober 2010. We vertrekken
vrijdag tegen de avond en arriveren tussen 22.00 en
23.00 uur in de jeugdherberg in Heidelberg.
Op zaterdag staan we vroeg op zodat we een excursie/
activiteit kunnen gaan doen, 's middags geven we een
concert waarschijnlijk in Gundelsheim.
's Avonds gaan we een biertje (of twee?) drinken en
maken we er een gezellige avond van. Locatie hiervan
is nog in nevelen gehuld. Zondagmorgen geven we ons 2de concert waarschijnlijk in
Mosbach. Na dit concert zullen we weer langzaam koers zetten richting Koningslust hoewel
er mogelijk wel nog ergens gegeten gaat worden.
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Een groot deel van de kosten zal uit de kas van fanfare komen. De eigen bijdrage word dit
jaar € 75.—pp.
Op 12 december is de concertreiscommissie de jeugdherberg en de concertlocaties gaan
inspecteren. Moet wel geslaagd zijn geweest want sindsdien is er niets meer van hun
vernomen ………

Een dagje Fuerta met Elly…
Elly is afgelopen zomer voor haar stage naar Fuertaventura geweest. Daaar heeft ze een
soort dagboek bijgehouden. Hieronder een dagje Fuerta met Elly….
Dag 18. 8 augustus
Vanmorgen voel ik me nog steeds niet zo geweldig. Ik heb ook weinig gegeten omdat ik
helemaal geen honger heb. Om 10 uur zijn we weer begonnen met werken. Om 10.00 heb
ik samen met Moniek een Spaanse vrouw behandeld. Ik deed de pedicuren en Moniek de
manicuren. Na een uur kwam Chino Moniek halen want ze had nog een behandeling op
staan. Ik heb de nagels afgelakt en daarna was de behandeling klaar. Ze was erg tevreden
met het resultaat. Ze wou french manicure en french pedicure op de voeten. De rest van de
morgen had ik niks op staan. Ik heb toen maar bij de receptie gezeten en een aantal dingen
gemaakt voor school zoals de urenlijst. Het is toch best wel moeilijk op de computer als alles
in het Spaans is. Maar uiteindelijk is het redelijk gelukt. Tussen de middag hebben we
broodjes gehaald en die lekker thuis op gegeten. Ow wat waren we hier aan toe. Na de
middag ben ik om 16.00 begonnen met een full body massage op een Engelse vrouw. Ze
had al eerder een behandeling gehad zei ze. Ik heb haar verteld dat ze de kleren uit kon
doen en daar op kon hangen. Maar ze keek me raar aan en uiteindelijk deed ze de kleren
uit. Ik kon dus beginnen. Ze had niet echt veel last van haar rug zei ze maar toen ik bezig
was, merkte ik toch dat het wel vast zat. Na de behandeling heeft ze me bedankt en is ze
gegaan. Om 17.00 had ik een full body massage op een Engelse vrouw. De behandeling
verliep erg goed en ze was zeer tevreden. Om 18.00 had ik een combi-relax staan. Ook dit
was een Engelse vrouw. Ik heb deze afspraak zelf gemaakt vanmorgen. De massage
verliep goed en ze was erg relaxed toen ze klaar was. Ze betaalde en ik kreeg ook nog wat
fooi. Ze vond het echt super en zou haar man zeker hier naartoe sturen. Nou dat is natuurlijk
super. Ik had toevallig vanmorgen tegen Moniek gezegd dat mijn doelstelling van vandaag
was om proberen wat fooi te krijgen, en het is me ook nog gelukt. Na deze behandeling heb
ik bij de receptie gestaan en heb ik om half 8 alles gesloten. Om 20.00 was de rest ook klaar
met de behandelingen en konden we de Spa sluiten. ‟s Avonds zijn we lekker gaan uiteten
bij een restaurant bij de haven. We hebben lang op ons eten moeten wachten en toen we
het kregen was de honger over dus was de helft van het eten nog over. Na het eten zijn we
terug gaan lopen via het strand. We kwamen de Belg en de Italiaan nog tegen en hebben
nog even gekletst. De Italiaan ging morgen naar huis en vroeg of we nog even een drankje
met hem wilden drinken. Ja dat doen we natuurlijk! We zijn naar de flicks gegaan en hebben
nog even lekker gedanst en gedronken. De andere Italianen zouden ook komen maar die
hebben we niet gezien. Die kwamen een uur later even aan, en gingen toen weer ergens
anders staan.
Ja daar hadden we dus ook niks aan. Maar we hebben het erg gezellig gehad met de Belg
en anderen mensen die we hebben leren kennen. Op een gegeven moment stonden we
buiten en iedereen ging rennen. Ik keek en zag dat er een aantal idioten met stoelen en
barkrukken aan het gooien waren. Er viel een jongen recht voor mijn neus want hij kreeg
een stoel tegen zijn been. Moniek heeft me toen naar binnen getrokken en daar stonden we
dan te kijken. Heel zielig bij elkaar wachten totdat het over is. Het viel me al op dat ze
nergens bodyguards hebben staan. Nou nadat de mensen weer naar buiten gingen om daar
te staan was onze zin om nog gezellig uit te gaan over. We hebben afscheid genomen en
zijn gegaan. We lagen er uiteindelijk nog pas om 02.30 in. Maar het maakt niks uit want het
was wel een gezellige avond en die hadden we nodig.
Groetjes, van Elly!
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Nieuws van de verschillende commissies
Van het bestuur
In het najaar van 2010 is dan het hoogtepunt van het jaar. We gaan weer op concertreis.
Deze keer gaan we naar Gundelsheim in Duitsland, ca 25km van Heidelberg. Omdat we
ongeveer 5 uur met de bus moeten reizen, zullen we op vrijdagavond 1 Oktober al
vertrekken, en zijn we zondagavond 3 Oktober weer thuis.
2009 was eigenlijk het jaar waarin de fanfare op concours moest, maar hiervoor is een jaar
uitstel gekregen. In 2010 zullen we ook niet op concours gaan, wat automatisch betekent dat
we in 2010 stilzwijgend van de 3de naar de 4de divisie gaan.
In 2009 hebben we een behoorlijk aantal jubilarissen. Normaliter worden deze
onderscheiden tijdens het Cecilea feest dat helaas niet kon doorgaan dit jaar. De uitreiking
van de bijbehorende insignes, en oorkondes hebben we nog tegoed. Toch nog een „feestje‟
dus.

Interview met… Ivo Koster!
Wat is je naam?
Ivo Koster
Hoe oud ben je en waar woon je?
Ik ben 31 en woon in Bergen (Limburg)
Wat zijn je hobby’s?
Ik speel bugel en luister best veel muziek. Verder kan ik goed mijn
tijd verdrijven met uitslapen en computeren.
Wat is je favoriete vakantieland?
Ik ben in nog niet veel landen geweest maar Turkije en oostenrijk zijn mij uitermate goed
bevallen.
Wat eet je graag?
Ik lust veel qua eten maar voor chocolade of een lekker stukje varkenshaas of zalm ben ik
wel te vinden.
Hoe ben je bij deze fanfare gekomen (gezien waar je woont)
Ik heb een tijdje een relatie gehad met Birgit Smits. Zij woonde hier in Koningslust en via
haar ben ik in contact gekomen met de fanfare en van het een komt het ander. Toen het
uitging zijn hun kort daarna verhuist en ik ben gebleven.
Wat vindt je persoonlijk zo leuk aan deze fanfare?
De sfeer hier bevalt mij erg goed, verder is het goed te combineren met mijn werk. De
muziekkeuze die nu op het repertoire staat vind ik op enkele stukken na ook erg leuk.
Wat vond je het leukst wat je heb meegemaakt bij de fanfare?
Ojee dat is erg moeilijk….. Ik denk toch dat het hele gebeuren van de fanfarefeesten erg
leuk is ook omdat ik in de organisatie zit en het resultaat van ons werk terug kunnen zien op
de 3 dagen zelf.
Concertreis 2 of 3 dagen?
3 dagen zo kun je toch nog wat langer met elkaar optrekken en zit je niet de grootste tijd in
de bus op weg naar de plaats van bestemming.
Wat zou jij nog veranderen bij de vereniging?
Het bezoeken van de repetities dit mag zeker wel wat beter. Ik kan ook niet altijd precies om
half 8 er zijn maar ik probeer toch nog altijd een stukje repetitie mee te pakken. Ook in mijn
tijd in Bergen heb ik dat altijd gedaan.
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Hoe zie je de toekomst met de fanfare?
Dat zou ik nu nog niet weten. Ik zal over 1 of enkele jaren naar een andere vestiging gaan
voor mijn werk of ander werk hebben. Echter zolang het mogelijk is ga ik proberen om lid te
blijven. Hoe raar het ook klinkt maar een echt bondsconcours zie ik ook nog wel zitten. Maar
eerst het tema toernooi. Ik hoop dat we daar een mooi optreden verzorgen.

Belangrijke data!!! Belangrijke data!!! Belangrijke data!!! Belangrijke data!!!
Za 26-dec
Za 2-jan
Zo 3-jan

Kerstconcert. Met fanfare,
drumband, Jeugdorkest, en koren.
Opening „in de sprunk‟
Nieuwjaarsconcert 14.00 uur

Ma 1-maart
Za 6-maart
Za 20 of 27maart

Januari
Zo 31-jan
Ma 15-feb

Kreato diploma uitreiking
Prinsreceptie Brookhaze
Geen repetitie i.v.m. Carnaval

Ma 5-apr
Ma 26-apr
Vr 30-apr

19:30 Jaarvergadering
Play-in
H.mis opgeluisterd door
jeugdorkest (onder voorbehoud,
nog te organiseren)
Geen repetitie i.v.m. Pasen
Exercitie repetitie
Koninginnedag

Auch hoorte veer zegge dat ut
meespeelconcert un groet succes
woar. De kinger woare zoë good in
vorm dat ut neet hielemaol dudelik
woar wae mit wae mitsjpeelde,
Ze zegge dat ozze dirigent toch waal
unne aparte is. Wat zien vrouw d’r van
vingk, weurt neet gezag, mer hae is waal
veul van hoes aaf, soms waal tot ’s
aoves laat. Hae zaet tege heur det hae
dan de ganse tied mit meziek-note bezig
is, mer of ze dat mot geluive ies de
vraog. Ut sjient namelik dat hae de
innige dirigent ies mit un note-allergie,

…………… zegge ze.

…………… zegge ze.
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