Editie december 2012
Wil je op de hoogte zijn van alles wat er speelt
binnen onze vereniging? Dan is nu het moment
aangebroken! Lees over wat geweest is en nog
komen gaat.Vergeten en onopgemerkte zaken
zullen hier de revue passeren. De redactie kan
niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud
van deze Notenkraker. Veel leesplezier!

Wat hebben we gedaan?
Koningsluster Jeugdorkesttreffen 30-9-2012
Dit jaar hadden we een primeur. Voor de allereerste keer deed er een jeugdslagwerkgroep
mee. Onder leiding van een voor ons goede bekende, Leon Nevels, trad de
jeugdslagwerkgroep van fanfare St. Cecilia uit Helden op in Koningslust. Ze hebben een
geweldig optreden laten horen. Wellicht volgen er nog meer slagwerkgroepen in de
toekomst.
Voor het publiek was er een leuk en zeer gevarieerd programma. Behalve de slagwerkgroep
kon men kijken en luisteren naar zeer verschillende jeugdorkesten. Het orkest uit Neer
bestaat uit 6 muzikanten met zowel blaasinstrumenten als een synthesizer. Ze hebben laten
zien dat je met een paar mensen samen al leuke muziek kan maken. De jeugdorkesten uit
Beringe, Grashoek en Konigslust maken muziek met een aanvulling van wat “oudere
jeugdleden”. Bij fanfare St. Cecilia uit Helden blijft men iets langer in het jeugdorkest voor
men bij de grote fanfare gaat spelen. Deze grote groep kan al wat moeilijkere muziek spelen.
Alle jeugdorkesten hebben laten zien en horen dat ieder op passende wijze leuk met muziek
bezig kan zijn in het eigen dorp.
Volgend jaar gaat het eerste lustrum gevierd worden van het Koningsluster
Jeugdorkesttreffen op zondag 27 oktober.

Sint Maarten 10-11-2012
Zaterdag 10 November 2012 was St. Maarten. Zoals gewoonlijk zijn we in een muzikale
stoet richting de troshoop gelopen die zich bevond op een stuk grond aan de Zandstraat.
Eenmaal daar aangekomen werd er nog 1 nummer gespeeld. Als dank kreeg iedereen een
oliebol.

Promotie voor drumband EMM 18-11-2012
Zondag 18 november heeft de drumband namens Eendracht Maakt Macht deelgenomen aan
het bondsconcours in Heel. Dit was de afsluiting van een proces dat ongeveer een jaar
geleden begon met het oefenen van ‘Spring Sacrifice’, ‘America’ en ‘Rhytmos’. Deze stukken
werden tussentijds gespeeld op het Peeltoernooi. Na de goede beoordeling die daar in juni
werd behaald, groeide bij de drummers het besef dat op het bondsconcours iets moois
neergezet kon worden. Met dit gegeven en de door de jury van het Peeltoernooi aangestipte
verbeterpunten, werd vervolgens aan de slag gegaan.
Een groot aantal repetities later was het dan eindelijk zover: Het concours!
Overladen met zenuwen speelden de leden van de drumband tussen 11.30 en 12.00 uur de
bovengenoemde werken. Ondanks de zenuwen ging het over het algemeen vrij goed, maar

hoe goed precies, bleef een vraag tot 15.30. Toen werd namelijk de beoordeling van de jury
bekend gemaakt en daaruit bleek, tot grote vreugde van alles en iedereen die met
Koningslust te maken had, dat er een gemiddelde van 85.42 punten was behaald. Voor het
verplichte werk 85.5 en voor het vrije deel 85. 33 punten. Dit leverde een eerste prijs met
promotie naar de tweede divisie op. Een resultaat dat tot middernacht goed gevierd werd.

Ceciliafeest 24-11-2012
Een week later dan gepland in verband met de liedjesavond waar ook onze hofkapel aan
deelnam, kon op 24 november ons jaarlijkse Ceciliafeest dan eindelijk weer beginnen.
Dit jaar stond deze in het thema van “1 minute to win it”. Ook wel bekend van de televisie. Er
waren verschillende spellen bedacht die alle groepen moesten uitvoeren binnen een minuut.
De beste score kreeg de meeste punten. Zo waren er spellen als, zoveel mogelijk bierdopjes
dubbelvouwen, appels stapelen, en water flessen omslaan met een panty op je hoofd.
Na allemaal deze leuke, maar vooral ook hilarische spellen en de prijsuitreiking, werd ons
40-jarig lid Wim van Dommelen gehuldigd, en kon iedereen hem nog feliciteren met deze
behaalde prestatie. Ons 50-jarig lid Frans Koch was helaas verhinderd en werd de maandag
daarna alsnog gehuldigd. Een mooi startschot voor de rest van de avond die nog gezellig
gevierd werd tot in de kleine uurtjes. Organisatie bedankt.

Intocht St Nicolaas 25-11-2012
Op 25 november 2012 kwam Sinterklaas naar Koningslust. Het was een regenachtige dag
maar dat hield de Sint niet tegen. In de regen werd Sint Nicolaas door de drumband en
fanfare begeleid naar De Sprunk. Daar kregen alle lieve kinderen iets lekkers.

Ceciliamis 1-12-2012
Op zaterdag 1 december speelde onze fanfare tijdens de traditionele Ceciliamis. Na een
spetterend Ceciliafeest een week eerder, staan we even stil bij wat muziek maken voor ons
en Koningslust betekent en gedenken ook onze overleden leden.
In onze kleine kerk met zijn schitterende akoestiek klinkt het altijd geweldig. Voor de eerste
keer speelden met het korps mee, Rian Hunnekens, Pien Janssen en Sanne Lemmen. Een
zeer fijne aanvulling!

Wat staat ons te wachten?
Kerstconcert 23-12-2012
Op zondag 23 december 2012 is het weer zover. De gymzaal van de Sprunk zal dan weer
omgetoverd zijn tot een ware kerststal. Waar het kerstconcert traditioneel in de kerk werd
gehouden, daar is de opzet om het in onze eigen “kerststal” te houden met gejuich begroet
door alle betrokkenen en het publiek. Toch proef je de kerstsfeer niet alleen door de
versiering. Daar heb je natuurlijk ook muzikale klanken voor nodig. Dit jaar zal het kinderkoor
van BS de Springplank voor het eerst deel uit maken van de optredens. Nadat ze al enige
tijd aan het oefenen zijn, mogen ze op 23 december aan het publiek laten horen tot wat ze in
staat zijn! Dit jaar zal er in de pauze ook een grote tombola worden gehouden. Mocht je nog
niet in staat zijn geweest om kerstcadeaus te kopen, schroom niet en koop enkele lootjes en
wie weet ga je alsnog naar huis met een fantastisch kerstcadeau! Het volledige programma
bestaat uit:
- Fanfare en Drumband E.M.M.
- Konzagro o.l.v. Marianne Groenewegen
- Wim Vullers
- Jeugdorkest E.M.M. en blokfluiters
- Jeugdkoor BS de Springplank
- Thé Bos
- Gerdine Maas
Kijk je altijd vol verbazing naar het kerstconcert en lijkt het je leuk om ook eens zo’n concert
te organiseren? Dat kan natuurlijk! Aanmelden kan bij Han Loozen.

Nieuws uit het bestuur
EMS (Eendracht met Sint Jozef)
Achter de schermen is er al heel wat vergaderd. Er zijn 2 werkgroepen die intensief bezig
zijn met de voorbereidingen van een Promsconcert in het voorjaar van 2014 samen met de
fanfare van Beringe. Een werkgroep zorgt voor de muziek en het programma en de andere
werkgroep zorgt voor de algehele organisatie.
In januari zal er een extra ledenvergadering worden belegd om de stand van zaken uit te
leggen en goedkeuring te vragen voor de plannen. Datum en tijdstip volgen nog!

Concertreis Traben-Trarbach 5 en 6 oktober 2013
Er kan weer gespaard worden voor de Concertreis. Hierover zal de commissie jullie
binnenkort informeren.

Wisselingen in bestuur en commissies
-

-

-

In het bestuur zal Dorothé Verhaegh zich niet herkiesbaar stellen. Er wordt nog
gezocht naar een opvolg(st)er.
Chris Kurvers is gestopt als voorzitter van de muziekcommissie. Emiel Verhaegh
volgt hem op. Chris blijft voorzitter van de concertreiscommissie en neemt ook deel
aan de fanfarefeestencommissie.
Dorothé Verhaegh stopt ook in de commissie jeugdzaken. Marlie Kurvers is de
nieuwe voorzitter. In de werkgroep gaan ook deelnemen Cindy Conjaerts, Lieke
Lemmen en Jannes Maas.
Han Loozen is gestopt in de werkgroep EMS. Thei Peeters zal Han opvolgen.
Lieke Lemmen is gestopt in de werkgroep PR. Dorothé Verhaegh gaat haar taken
overnemen.
Jan Joosten en Piet Berkers gaan het moederdagconcert organiseren. Zij hebben
nog graag versterking van enkele (jeugdige) leden. Je kunt je opgeven bij een van
beide heren.

Wist je dat…..
We al weer bijna een muzikaal jaar afsluiten.
2012 vele hoogtepunten heeft gekend.
Dit begon met de onthulling van Prins Rob I en adjudant Bart op 15 januari.
Een dag later we onze geslaagden hebben gehuldigd.
Jill Nijssen, Sem Heesen en Danique Goeden hun A-diploma hebben behaald,
Simone Loozen haar B-diploma en Anne Teeuwen zelfs haar C-diploma in ontvangst
mocht nemen.
Met fanfare Sint Jozef in januari gesprekken zijn begonnen over samenwerking.
We elkaar geholpen hebben bij concerten door de lege plekken in te vullen.
Er op 28 april wederom een zeer geslaagde potplantenactie was.
We Koningslust niet alleen met muzikale noten opfleuren.
Het Moederdagconcert op 17 mei weer een groot succes was.
We op 17 juni tijdens de dag van de Blaasmuziek hebben opgetreden op de Floriade.
Het een schitterende dag was voor jong en oud.
We op 27 juni het uitstapje met de jeugd hebben gehad.
Ze net zo fanatiek bowlen als ze muziek maken.

De Fanfarefeesten vooral heel gezellig waren.
De opbrengsten hiervan gelukkig weer een stijgende lijn doormaken.
Dat de lessen van de leerlingen door een faillissement na de vakantie later van start
zijn gegaan.
Dat de vereniging er alles aan gedaan heeft om een goede oplossing te vinden.
Dat Willem met de blokfluitlessen is begonnen.
De verenigingen in Peel en Maas nu het muziekonderwijs zelf in eigen hand hebben
genomen.
Lynn , Kim en Janine zijn gestopt bij de fanfare omdat ze het niet meer konden
combineren.
We ze veel succes wensen met hun nieuwe bezigheden.
Ze altijd weer welkom zijn, mochten ze zich gaan vervelen.
De “gaatjes” weer snel opgevuld worden.
Rian, Pien en Sanne het korps zullen gaan versterken.
We een brandoefening hebben gehad tijdens een repetitie.
Will en Hay gevraagd hadden of ze ook naar buiten moesten of de kassa met hand
en tand moesten verdedigen.
We eigenlijk het eerste lustrum van het Jeugdorkesttreffen op 30 september hadden
moeten vieren.
We het gewoon volgend jaar doen!
Onze penningmeester weer zeer tevreden was over de donateuractie.
Onze drumband op 18 november is gepromoveerd naar de 2e afdeling.
De leden van de drumband de dag na het concours massaal leden aan
geheugenverlies.
Ze de volgende dag een gezamenlijke wandeling hebben gemaakt, om alle zaken
weer op een rijtje te krijgen.
Dat het dankzij het jongste lid was, dat enkele “spraakmakende” zaken weer boven
water kwamen.
Een grapjas zelfs niet meer wist waar hij de WC kon vinden.
De drumband via deze weg nog even iedereen die zijn/haar steentje heeft
bijgedragen aan de promotie hartelijk wil bedanken!
Het Ceciliafeest ook liet zien dat niet alleen de drumband tot grootse prestaties in
staat is.
Dat we een vereniging zijn met vele talenten!!!
We nu nog naar het laatste hoogtepunt van dit jaar toe werken.
We na het Kerstconcert wel enkele weekjes vakantie hebben verdiend.
De redactie het goede voornemen uitspreekt om de Notenkraker iets vaker uit te
brengen in het nieuwe jaar.
De redactie iedereen een gezond, gelukkig en muzikaal 2013 wenst!

