Beste leden,

Wat hebben we gedaan?
Kerstconcert een groot succes!
Ook dit jaar was er weer een kerstconcert in Koningslust. Dit jaar was er echter gekozen
voor een andere locatie als de laatste jaren. Dit jaar was de Sprunk de locatie waar dit
knallende concert werd gehouden. Ook de datum was verplaatst van 2e kerstdag naar
zondag 19 december om 19:00 uur.

De avond begon met een introductie van de voorzitter van de Fanfare, en werd vervolgens
ingevuld door blokfluiters, het jeugdorkest, Konzagro, gemengd koor Laudate Dominum,
Wim Vullers met zijn zelf gemaakte draaiorgel en zelf gemaakte muziek en de fanfare en
drumband E.M.M. De zaal was tot aan de nok toe gevuld met toeschouwers, die zichtbaar
genoten van de schitterende optredens. Ook zagen de mensen ook nog de kerstman, die
zich door de zaal begaf en het publiek aanspoorde tot een staande ovatie!
De volgende dag, maandag 20 december werd dit concert nog eens dunnetjes overgedaan
voor opnieuw een volle zaal voor mensen met een verstandelijke of lichamelijke beperking.
Opnieuw was het publiek laaiend enthousiast en het kwam zelfs zover dat er nog een toegift
werd gespeeld!
Hierna moest de prachtige versiering helaas weer afgebroken worden, want de zaal werd de
volgende dag alweer ergens anders voor gebruikt. Gelukkig hielp iedereen mee, zodat dit zo
gepiept was, waarna er onder het genot van een drankje nog gezellig nagebabbeld kon
worden.
Het waren kortom 2 geweldige avonden die tot stand zijn gekomen door maandenlang
voorbereidend werk van een comité. Deze mensen hebben echt flink hun best gedaan om
deze avonden zo in te vullen en dat hebben ze met verve gedaan! Hiervoor bedankt!
Ook willen we bij deze nog alle vrijwilligers bedanken die mee hebben geholpen om dit tot
een goed einde te brengen. En tot slotte natuurlijk alle leden van Fanfare en drumband
E.M.M., Konzagro, gemengd koor Laudate Dominum, het jeugdorkest, de blokfluiters en
natuurlijk Wim Vullers, die zijn prachtige muziek van zijn draaiorgel weer ten gehore bracht!
Allen bedankt voor deze geweldige avonden!
Geslaagden
Onlangs zijn 3 leden van onze vereniging geslaagd voor het
A-diploma bij kreato. Op de foto staan van links naar rechts:
Kim Lemmen, Michelle Philipsen en Max Joosten. Bij deze
willen we hen namens de vereniging nog een keer feliciteren
met hun prestatie.

Drumband wintertreffen
Zondag 12-12-2010 was het wintertreffen voor de drumband, het vond plaats in 't kerkeboske
te Helden. De drumband van Koningslust was al vroeg aanwezig. Als eerste was onze Leon
aan de beurt met Helden. Er moesten nog 4 korpsen spelen voordat wij aan de beurt waren.

Het was een lange zit maar wel leuk om ook eens anderen te horen en zien spelen.
Toen waren wij eenmaal aan de beurt speelden we:
Japanse Takeaway
The Atlantis Saga
Emotions of Life
Onze uitvoering van een redelijk niveau, en we waren dan ook niet ontevreden. Al met al
kunnen we terugkijken op een geslaagd concert.
Ceciliafeest:
Ook dit jaar hadden de pretemmers weer een geweldige avond voor ons in petto.
Toen iedereen in zijn of haar foutste kleding binnen was werden de groepen bekend
gemaakt. Als allereerste werd er een stoelendans door alle groepen gedaan, dit leverde
weer veel hilarische momenten op. Na deze actieve dans moest elk groepje karaoke zingen.
Hieruit kwam wel naar voren dat we goede zangers en zangeressen hebben maar dat er ook
genoeg zijn die het beter bij het drummen/koperblazen kunnen laten!
Na alle opdrachten werd het winnende groepje bekend gemaakt en de winnaar van de beste
kleding. Sanne Lemmen had zich het best verkleed op de erg leuke, foute avond.
Na de spelletjes werd er nog volop nagezongen en werd er nog gezellig wat met elkaar
gedronken. Al met al was het weer een geslaagde avond!

Wat staat ons te wachten?
De komende periode hebben we het vooral druk met repeteren. Daarnaast staat op 20
februari de receptie van Prins Udo 1e en adjudant Ralf gepland. Hier brengen we als fanafre
en drumband weer een muzikale noot aan tijdens de receptie. Na de receptie komen de drie
dolle dagen van carnaval dichterbij. Op carnavalsmaandag is er geen repetitie, maar
oefenen wordt wel vereist op die dag…!
Daarnaast komt ook de jaarvergadering eraan. Deze is op maandag 14 maart aanstaande.
Er zal ook dan geen repetitie plaatsvinden voor de fanfare.

Interview met Theo Peeters
1. Wat is u naam?
Ik ben Theo Peeters, maar het merendeel noemt me Thei en ik ben 47 jaar.
2. Heeft u een vrouw/kinderen
Ik ben sinds 1989 getrouwd met Anja Joosten uit Koningslust en we hebben twee kinderen
Kevin en Anouk maar dat weten de meeste wel.
3. wat is u favoriete eten?
Ik ben eigenlijk geen favoriet wat eten betreft, ik lus bijna alles.
4. Heeft u hobby’s?
Hobby’s heb ik geen, ik heb er ook weinig tijd voor. Maar klussen doe ik graag en ik zit ook
geregeld voor een computer.
5. Hoe bent u bij de het bestuur van de vereniging gekomen?
Enkele maanden geleden werd ik door het bestuur gevraagd of ik interesse had voor het
penningmeesterschap. Daar heb ik een paar weken over moeten nadenken voor ik een
besluit heb genomen of ik ook tijd genoeg heb om me ook volledig in te zetten.
6. Wat was u eerste indruk van onze vereniging?
Zolang Kevin en Anouk bij de fanfare zijn bezoeken we geregeld een uitvoering van de
fanfare, het is een gezellige club mensen wat ook te merken is bij een optreden.
7. wat hoopt u te bereiken in onze vereniging?
Wat ik hoop te bereiken is een gezonde vereniging in zowel financiële als sociale aspecten
waar de gezelligheid voorop staat.

8. wilt u nog wat kwijt aan de leden?
Eigenlijk niets, dus ga zo door.

Belangrijke data!!!
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Februari 2011
Zo 06-02

Kreato Diploma uitreiking

Ma 07-03

Geen repetitie i.v.m.
carnaval

Zo 20-02

Receptie prins Carnaval

Maart 2011
Ma 14-03
Za ??-03

Jaarvergadering
Play-in

April 2011
Zo 03-04
Za 16-04

Slagwerktreffen
H.mis opgeluisterd door
jeugdorkest

Ma 18-04
Ma 25-04
Za 30-04

Ze zegge …
… det dr auk minse zien die hun
insturment ingeruild hebbe veur un sjoen
stum. Mit dees minse zal persoenlik
contact opgenome weare, want doar
hebbe we neet zoeveul aan bej de
fanfare of drumband…

Exercitie voorafgaand aan de
repetitie
Geen repetitie i.v.m. Pasen
Koninginnedag

… det de lede van EMM de
aafgeloupe maond zoé braf
zeent gewaes, det er niks
mier euver te zegge is…
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