Editie juni 2013
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? ♫
♪ Jaarvergadering ♪
Op 4 maart 2013 heeft de jaarvergadering weer plaatsgevonden. Er waren 28 leden aanwezig
en 9 bestuursleden. Op financieel gebied heeft onze vereniging het afgelopen jaar goed
‘geboerd’. Dit komt vooral door de succesvolle plantenactie en de fanfarefeesten, die weer
terugkomen op het niveau wat het hoort te zijn! Deze jaarvergadering was voor Dorothé de
laatste keer achter de bestuurstafel, zij stopt als bestuurslid. Bedankt voor je grote inzet bij
fanfare, jeugdcommissie, jeugdorkest, vicevoorzitter en als bestuurslid! Na afloop konden alle
aanwezigen nog lekker genieten van een consumptie namens de vereniging.

♪ Improvisatiedag ♪
Op zaterdag 20 april heeft drumband en fanfare EMM een muziek-improvisatie-dag gehad.
Deze dag, waarbij improvisatie dus centraal stond werd mede mogelijk gemaakt door stichting
SLIMjazz, en stond onder leiding van drie kundige docenten. Durf en fantasie waren de
kernwoorden die telkens weer genoemd werden. Aan het einde van de dag resulteerde deze
leuke workshop in een optreden waarin vele ter plekke verzonnen solo’s te horen waren.
Bovendien kon de bestudeerde materie tijdens het jaarconcert nogmaals uitgevoerd worden.
Voor een groter publiek. Het enthousiasme was groot, wat het een
vervolg in de vorm van een tweede editie aannemelijk maakt.

♪ Plantenactie ♪
Ook dit jaar heeft EMM er weer voor gezorgd dat er volop frisse lentekleuren aanwezig zijn in
Koningslust. Dit door het verkopen van pot- en perkplanten, alweer enkele jaren de vervanger
van de chrysanten die voorheen werden verkocht. Met vrijwel alle leden werd op 27 april
jongstleden vanaf half 10 begonnen met de verkoop. Helaas is de opbrengst dit jaar iets
gedaald ten opzichte van vorig jaar, maar we kunnen nog steeds terugkijken op een prima
geslaagde actie.

♪ Play-In ♪
Op zaterdag 18 mei was er voor onze jongere jeugd, met begeleiding van 2 “oudere
jeug”igen" de jaarlijkse Play-In, ditmaal weer in Beringe. Er was gekozen voor een andere
opzet voor de blazers. Er werd ’s morgens gerepeteerd in 2 grote groepen in plaats van kleine
groepjes. Zwaar koper en licht koper onder leiding van Sjraar Klaassens en Bart Klerken. De
jonge muzikanten vonden dit veel leuker dan in kleine groepjes. De muziekkeuze was leuk en
uitdagend. Zelfs een vulkaanuitbarsting werd met geluid van stenen uitgebeeld. Ook was er
weer een slagwerkgroep onder leiding van Ruud Lochtens. Er werd flink gerepeteerd en in de
pauzes werd men voorzien van een natje en droogje. Direct na de middag was gereserveerd
voor workshops. Er waren allerlei leuke activiteiten zoals Zumba, Streetdance, Improvisatie en
nog meer. Om 6 uur was er een wervelend slotconcert voor alle ouders, familie en andere
belangstellenden. Het publiek was laaiend enthousiast over de geweldige jeugdige prestaties
en kreeg daarom als toetje nog een extra toegift.

♪ Jaarconcert ♪
Na jarenlang een Moeder- of Vaderdag concert te hebben gehad was het dit jaar tijd voor een
andere opzet. Er is een klein groepje bij elkaar gaan zitten om een nieuwe opzet te bedenken
en vorm te geven. Voor het concert kon beginnen gingen er dan ook maanden van
voorbereiding en twee goede generale repetities aan vooraf.
Eindelijk was het dan zover en kon het nieuwe concert beginnen: Het Jaarconcert, oftewel
“een jaar bij de Fanfare (en de Drumband)” Vele bezoekers waren komen kijken en luisteren
naar wat de Fanfare en Drumband allemaal voor hun in petto had, in weer een prachtig
versierde gymzaal. Zo konden alle mensen zien wat een jaartje bij de fanfare nu allemaal
inhoud, en wat er zich allemaal heeft afgespeeld. Zo kwamen er natuurlijk alle jaarlijkse
activiteiten langs, zoals de vierdaagse, sinterklaas en natuurlijk het kerstconcert. Maar ook
kwamen er stukken langs van het voor eerst georganiseerde improvisatiedag.
Al met al een prachtige avond met veel luister plezier en een mooie kijk op ‘een jaar bij de
fanfaar’.
Wil je de beelden van deze avond terugkijken, klik dan hier!

♫ Wat staat ons te wachten? ♫
♪ Afsluitingsconcert met barbecue ♪
Net als vorig jaar gaan we in 2013 de vakantie inluiden met een afsluitingsconcert met
aansluitend een barbecue. Dit gaat plaatsvinden op vrijdag 28 juni 2013.
De bedoeling is om het concert buiten te houden, bij de Sprunk. Dit is natuurlijk afhankelijk
van de weergoden, laten we hopen dat ze ons goed gezind zijn!
Na afloop van het concert staat er een heerlijke barbecue klaar bij de feestlocatie. Dit jaar is
de loods van Thei Peeters de ‘party bestimmung’.
De deadline voor je op te geven is helaas al verstreken. Mocht je dit nog niet gedaan hebben,
neem dan contact op met Thei Peeters en misschien heb je nog geluk….

♪ Fanfarefeesten ♪
23, 24 en 25 augustus vinden de fanfarefeesten weer plaats. Wij als vereniging gaan er alles
aan doen om de geslaagde editie van vorig jaar een passend vervolg te geven. De organisatie
heeft het goede voorbeeld al gegeven door een mooi programma samen te stellen. Op
vrijdagavond zullen the BeatBrotherz voor de muziek zorgen, samen met onze drummer: DJ
Pieter. Zaterdag komt de allround cover band ‘Groove it or Move it’ hun muzikaal talent laten
horen. Na de heilige mis op zondagmorgen gaan we weer frühshoppen met muziek van de,
binnen de vereniging bekende, “Lüstige Freunde”. ’s Middags nemen 2 Joekskapellen het
muzikale stokje over: de Mootwörm en Stroatendrek. Dit jaar is er geen ‘Beerfest’ maar een
Beierse middag met Duitse tafels en traditionele Beierse spellen. Tot slot komt ‘Da ma zoë’
zorgen voor een feestelijke afsluiting.
Het programma liegt er niet om, een goed uitgangspunt om er weer een succes van te maken.
Op dit moment worden er volop sponsoren geworven, waardoor het mede mogelijk is om elk
jaar onze eigen Fanfarefeesten te organiseren. We gaan met z’n allen een groot feest van
maken!

♪ Concertreis 2013, door Jan Joosten ♪
Of ik een stukje over de concertreis kan schrijven vraagt Koen op een maandag.
Gewoon, ongeveer zo groot en dan geeft hij een maat aan van ongeveer 5 cm tussen duim en
wijsvinger.
Wel een goed idee denk ik nog. Er wordt wel door een aantal mensen enthousiast
georganiseerd maar als de rest niet weet wat er gaat gebeuren is de voorpret maar half zo
groot.
Zo zijn we vorig jaar begonnen met mogelijke bestemmingen uitzoeken. Dit gebeurd via
internet of tijdens bezoeken ter plaatse in Duitsland, Luxemburg of België. Zo ontdekten we al
gauw dat de jeugdherbergen in Duitsland onze voorkeur hadden.
Uiteindelijk is de keuze gevallen op de plaats Traben-Trarbach aan een rivier de moezel
genaamd.
Dit ligt ongeveer 250 km van koningslust vandaan en zal zo’n 3 uur rijden zijn met de bus.
Hier hebben we de jeugdherberg vorig jaar al gereserveerd.
In Traben-Trarbach en omgeving zijn ieder jaar wijnfeesten ( waar ook bier te krijgen is ) hier
zullen we de zaterdag avond en de zondag overdag vertoeven.
Zondag is een concert nog niet helemaal zeker, daarvoor gaan we in juni nogmaals naar
Duitsland.
Op zaterdag middag hebben we wel een concert afgesproken. Dit is in een feesttent, 2x zo
groot als onze fanfarefeesten tent en hier moeten we muziek maken van 15 tot 17 uur.
Afgelopen jaar zijn we hier naartoe gereden om ter plaatse te kijken hoe alles in zijn werk
ging.
Hieruit is ook een beetje de opzet ontstaan zoals we met het jaarconcert gedaan hebben.
De aankondigingen worden door diverse leden gedaan ( in het Duits ) en fanfare en
drumband zal afwisselend deze 2 uur vol maken.
Dit zaterdagmiddag concert is in Enkirch, 5 km van Traben-Trarbach vandaan. Zie ook onze
aankondiging door de organisatie www.weinlesefest.de ,onder het kopje „Programm 2013“ te
zien.
Tot zover….

Wist je dat…..
♫ Dit jaar weer iemand uit de vereniging een prominente rol had tijdens de carnaval
♫ Dat dit natuurlijk adjudant Emiel was, die Z.D.H. Prins Leon 1e fantastisch heeft bijgestaan
tijdens de carnaval
♫ Dat wij het als vereniging telkens weer geweldig leuk vinden als er weer iemand uit onze
vereniging de carnaval in Koningslust mag aanvoeren!
♫ Dat we nu al vol verwachting uitkijken naar de carnaval in 2014…
♫ We ook 2 leden hebben die in het huwelijksbootje gestapt zijn
♫ Op Goede Vrijdag Rob zijn ja-woord gaf aan Evelien
♫ We een serenade hebben gegeven bij de receptie in de Turfhoeve
♫ De receptie al zeer gezellig was, en we zeker weten dat de rest van de avond nog beter
was!
♫ Emiel op zijn eigen verjaardag het ja-woord gaf aan Linda
♫ Ook hier we een muzikale noot ten gehore hebben gebracht op de receptie
♫ Het feest plaats vond op een locatie ‘dicht bij huis’
♫ Er een tent stond op de plaats bij de loods van ’t Brook Bv.
♫ Dat Emiel desondanks werk en privé prima gescheiden kon houden die avond!
♫ We weer een aantal geslaagden hebben binnen de vereniging
♫ Dit 4 personen waren die opgingen voor hun A-diploma
♫ Dit Rian Hunnekens op alt saxofoon, Sanne Lemmen en Pien Janssen op bugel en Rick
Joosten op kleine trom waren
♫ We ze bij deze nogmaals van harte feliciteren!
♫ 24 mei het bestuursuitstapje was
♫ Er is gegeten bij Da Kapello en daarna een sportieve activiteit op het programma stond:
darten
♫ De organisatie op het laatste moment nog een noodplan heeft moeten maken
♫ Dit de gezelligheid absoluut niet heeft beïnvloedt
♫ Bij het darttoernooi de strijd tussen Chris en Marlie door laatstgenoemde in de finale werd
gewonnen
♫ Ondanks de hevige teleurstelling bij Chris het toch nog (redelijk) laat is geworden
♫ De datum voor volgend jaar binnenkort weer gepland gaat worden
♫ 28 juni de laatste activiteit plaats vindt voor de vakantie
♫ De 1e repetitie na de vakantie gepland staat op maandag 12 augustus
♫ Een dikke week later de Fanfarefeesten al op het programma staan
♫ We in de vakantie al vooruit kunnen kijken naar de concertreis
♫ Je zelf ook een stukje kan schrijven voor de notenkraker
♫ Dit kan opsturen naar koenottenheijm@hotmail.nl
♫ De redactie iedereen een hele fijne vakantie wil♫ toewensen!

