
 
Beste leden, 
 
Het is alweer even geleden dat de laatste Notenkraker uitgekomen 
is, maar hier is hij dan weer. De laatste nieuwtjes en verslagen van 
alles wat komen gaat of achter de rug is. Veel leesplezier! 
 

 

Wat hebben we gedaan? 
Fanfarefeesten 
Ook dit jaar waren er weer fanfarefeesten in ons dorp. Zoals elk jaar was het weer goed 
georganiseerd, en waren er vele mensen die een helpende hand toestaken. Hiervoor 
iedereen bedankt natuurlijk! Het “echte” feest begint op vrijdag, maar wat sommige 
misschien niet weten is dat het maandag al begint met de tent opbouwen. Daarna 3 dagen 
flink werken om alles in orde te krijgen. En dan in het weekend lekker genieten met een 
drankje en goede muziek!  
Op de vrijdag was het dit jaar opnieuw all-in voor €12,50,- Er was gekozen om geen band op 
te vrijdag neer te zetten, maar de muzikale noten op deze avond kwamen uit de draaitafel 
van DJ Piët! Hij zorgde ervoor dat bij vele bezoekers de heupjes los gingen. Ook voor de 
mensen waarbij de heupen vast bleven zitten, zag je zeker vormen van plezier en vertier. 
Een zeer gezellige avond was het dus! 
Op de zaterdag stond net als vorig jaar de in de regio bekende band Anderkovver op de 
bühne. Zij brachten zoals van hun bekend is direct een goede sfeer en ze wisten het publiek 
nog goed te vermaken. Op deze dag slaagde DJ Pieter erin om in de pauzes van de band de 
sfeer en stemming erin te houden!  
Op de zondag begonnen we na de Heilige Mis met Frühshoppen, met muzikale klanken van 
Krajovjanka. Hierna begonnen de inmiddels traditionele bierspellen gepresenteerd door DJ 
Leon. De winnaars van vorig jaar, De Fonzies deden dit jaar niet mee, alhoewel er een 
aantal leden met een andere groep(uiteindelijke winnaars) meededen. Nadat de winnaars 
hiervan bekend waren(of klopte de jury-uitslag niet?!) kwam de band Zugabe om de 
stemming er nog eens goed in te brengen en rond de klok van 11 uur gingen de laatste 
mensen naar huis. Al met al waren het weer gezellige en geslaagde fanfarefeesten! Bij deze 
willen we nogmaals iedereen hartelijk bedanken die hun steentje hebben bijgedragen! 
Op naar volgend jaar! 
 
Geslaagd 5e jeugdfanfaretreffen 
Als eerste speelde Beringe het was een fantastisch optreden. Maar daarna waren wij aan de 
beurt. De liedjes die we speelden waren dan ook: Suite Española, Tropical fantasy, Tricky 
trombone en Chipz in black. Bij tricky trombone hadden we dan ook de soliste Simone 
Loozen! Het was dan ook een spetterend optreden. 
Nadat wij gespeeld hadden was er even pauze en daarna speelde Grashoek. Zze hadden 
net zoals de 2 voorgaande optredens een leuk optreden. Als laatste speelde het jeugdorkest 
uit Kessel, dat dit jaar voor de eerste keer meedeed aan het jeugdorkesttreffen. Ze speelde 
net zoals de rest helemaal super!  
 
  

Wat staat ons te wachten? 
Cecilea avond  
Ook dit jaar is weer het Cecileafeest. De organisatie is alweer een tijdje druk bezig om de 
avond van vorig jaar te overtreffen. We hopen natuurlijk allemaal dat ze dit gaat lukken. Maar 
de avond is pas echt geslaagd als iedereen er is. Dit jaar wordt het feest gehouden op 
zaterdag 19 november 2011. Je kunt je hiervoor nog opgeven bij Jan Joosten. Doe dit zo 
snel mogelijk aub! Tot ziens op 19 november 2011! 
 
 



Sinterklaas inhalen 
Sint Nicolaas komt dit jaar vanuit het warme Spanje richting Nederland om de lieve 
goedluisterende Nederlandse kinderen een cadeautje te geven. Op zondag 20 november 
komt hij, in het gezelschap van zijn zwarte pieten, naar Koningslust. Dit gebeuren zal 
muzikaal opgeluisterd worden door drumband en fanfare. Iedereen wordt om 10.30 uur in 
uniform verwacht. 
 
Cecilea mis 
Zaterdag 26 november 2011 hebben we weer de jaarlijkse Cecilea-mis in de kerk. De mis zal 
muzikaal worden opgeluisterd door de fanfare. Het is tevens een herdenkingsdienst voor hen 
die de fanfare een warm hart toe droegen en in de afgelopen jaren/het afgelopen jaar zijn 
overleden. Hou je mail in de gaten of luister naar de mededelingen voor meer informatie! 
 
Meespeelconcert  
Dit jaar zal het meespeelconcert zijn op 28 november. Hier kan de jeugd, en misschien wel 
toekomstige leden, haar kunsten vertonen en ook nog kennismaken met alles in en rond de 
fanfare en drumband. Wij proberen natuurlijk alles uit de kast te halen om deze kinderen 
enthousiast te maken voor alles wat ze zien en horen. Dus kom allemaal en maak er een 
leuke show van. 
 
Kerstconcert 
Na een zeer geslaagd herfstconcert zijn we alweer in de volle voorbereiding van het 
Kerstconcert. Ook al is de Sint nog niet in het land de kerstballen liggen al volop in de 
winkels. Ook bij ons begint de kerstsfeer al te komen, Mariah Carey en Band Aid klinken 
alweer enkele weken door de repetitiezaal. Het idee was om het kerstconcert twee keer te 
doen maar helaas gaat dit niet door. 
Het klinkt nog ver weg maar we kunnen al volop gaan oefenen voor de generale repetitie 
want deze zal plaatsvinden op 17 december. Ook wordt er deze dag alles opgebouwd voor 
het concert van de dag erna! De tijd zal nog bekend gemaakt worden. 
Het kerstconcert zelf is op 18 december en begint om 19:00 dus geef dit alvast door aan al je 
familie, kennissen en vrienden! 
Ho, Ho, Ho!!! 
 

 

Nieuws uit het bestuur 
Zoals de meesten wellicht gemerkt hebben, worden mededelingen uit het bestuur iedere 
keer tijdens de repetitie gedaan. Ook staan deze altijd in de mededelingen die Piet Berkers 
iedere week doormailt naar alle leden waarvan een e-mailadres bekend is. Belangrijk is dus 
dat iedereen deze mededelingen ook echt doorleest, omdat hier soms belangrijke informatie 
in staat. Mocht je deze mailtjes niet krijgen, stuur een mail naar PietBerkers@home.nl zodat 
ook jij de volgende keer deze mededelingen krijgt! 
 
Jeugdorkest 
Het jeugdorkest is inmiddels een begrip geworden binnen de fanfare en drumband. De 
jongste muzikantjes verzorgen, hier en daar aangevuld door enkele ervaren spelers, altijd 
leuke stukjes muziek. Een paar voorbeelden hiervan zijn het kerstconcert en het 
jeugdorkesttreffen. Toch is er in de opzet iets veranderd. Voorheen werd er alleen muziek 
gemaakt in het orkest door de blazers en de slagwerkers. Sinds begonnen is met de nieuwe 
opzet heeft het slagwerk van het jeugdorkest iedere twee weken een half uur repetitie 
waarbij de aandacht puur op het slagwerk ligt. Leon Nevels kan dan aan de techniek 
schaven en de drummers krijgen ook eens de kans om op een snaredrum te spelen. Hopelijk 
bevalt dit goed en in ieder geval veel succes.  
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Belangrijke data!!!               Belangrijke data!!!               Belangrijke data!!!.  
 

November 2011 

Zo 13-Nov 15.00 uur Receptie 5x11 
jaar Brookhaze, De Sprunk 

Zo 20-Nov 10:30 Intocht Sint Nicolaas 

Za 26-Nov Cecilea mis 

Za 19-Nov Cecilia feest Ma 28-Nov Meespeelconcert 

December 2011 

Ma 12-dec Open repetitie Zo 18-dec 19:00 Kerstconcert 

Za 17-dec Opbouwen en generale 
repetitie Kerstconcert 

 
 
***Moppen ***        ***Moppen ***        ***Moppen ***        ***Moppen ***        ***Moppen *** 
 

 
Verkouden Appie loopt op straat hevig 

 te snotteren. Een vriendelijke oude dame 
vraagt: “Och manneke, heb jij geen zakdoek?”  
“Dat maakt niet uit,” meent Appie, “ik mag hem 

van mijn moeder toch niet uitlenen”. 

 

“Tante Miep, mag ik uw geweer eens 
zien?”, vraagt Lotte. “Maar meisje,” 
zegt tante, “ik heb helemaal geen 

geweer.” Lotte: “Vreemd, mama zegt 
dat u altijd op mannenjacht bent”. 


