Editie December 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!

Jeugdorkest treffen
Zondag 27 oktober 2013 werd het jeugdorkesttreffen gehouden, wat plaats vond in ‘de Sprunk’ in
Koningslust. Het was een toffe dag met mooie muziek, gespeeld door de volgende orkesten:
-

Kids Live jeugdorkest uit Helden en Panningen
Jeugdopleidingsorkest La-fa-jeu uit Schinveld
Studieorkest van fanfare en drumband Semper Avanti uit Grashoek en jeugdfanfare St
Joseph uit Beringe
Jeugdorkest Eendracht Maakt Macht uit Koningslust.

Er werden allerlei liedjes gespeeld zoals: ‘Alles is liefde’, ‘Someone Like You’, ‘Peking duck’, ‘Southern
Pictures’, ‘Thank You for the Music’ en ‘Fastfood. Dit alles werd begeleid door: Sjraar Klaassens en
Bas Clabbers, Willem Lindelauf en Jeroen Geurts.
Het was een toffe dag en we hebben ervan genoten. Het was vooral heel leuk om met alle orkesten
samen ‘We will rock you’ te spelen.
Wij willen graag alle muzikanten en dirigenten bedanken voor hun inzet en natuurlijk ook de
jeugdcommissie van de fanfare van Koningslust.
Door: Yannique en Anne

Concertreis
Ook dit jaar is de fanfare en drumband van Eendracht Maakt Macht weer op concertreis geweest.
Een verslag hiervan wordt gegeven door middel van de persoonlijke ervaringen van Pien, Rian,
Simone en Michelle.
Pien
Zaterdagochtend vertrok de bus richting Enkirch. Eenmaal aangekomen in Enkirch moesten we
meteen alles opzetten voor ons 1e concert. Na dit concert moesten we weer de bus in voor een rit
richting de jeugdherberg. Nadat iedereen de kamer gevonden had en spullen in de kamer had
neergezet gingen we bij een restaurantje eten. Het was een gezellige boel in het restaurant, ondanks
dat de overburen daar anders overdachten. Hierna gingen we weer terug naar de jeugdherberg. Voor
degene die moe waren konden naar bed toe, maar voor degene die nog niet moe waren was er nog
een minibar in de jeugdherberg. Na een nacht slapen, waarbij Jill uit bed valt, gingen we de spullen
inpakken en de sleutel inleveren. Na een wandeling naar de plaats waar ons 2e concert plaatsvond
hadden we nog even tijd om de plaats te verkennen. Hierna gingen we alles klaarzetten op de
Marktplatz. Het concert was een groot succes. Na een heel leuk weekend gingen we weer met de bus
naar huis.
Rian
's Morgens 9.00 vertrok de bus vanuit Koningslust richting Enkirch waar we ons eerste concert
mochten geven. Na aankomst in Enkirch vond het eerste concert aan. Na dit concert zijn we richting
de jeugdherberg gegaan waar we bleven overnachten in stapelbedden. Na dat iedereen de kamer
gevonden had gingen we eten bij een restaurant, dit was even een stukje lopen maar dan heb je ook
wat. Een mooie plaats hadden we uitgezocht behalve de buren die dit niet zo leuk vonden.
Teamwork met eten was dan ook zeer geslaagd. We vervolgden onze weg richting de jeugdherberg
waar een minibar was en waar we de avond afsloten. Na een nacht slapen waarbij je wakker wordt
door Jill die uit haar bed valt, hadden we een ontbijt hierna moesten we de sleutel inleveren en
natuurlijk is er dan ook iemand een sleutel kwijt. Na een wandeling richting de plaats waar we ons
laatste concert mochten geven hadden we tijd over. Er was een boot waar een aantal leden met mee
zijn gegaan. We gingen terug met de boot waarna we op de Marktplatz alles klaar gingen zetten. Het
concert was een succes. Rond 18.00u vervolgden we onze weg terug met een te kleine wc in de bus
en te veel energie. We kwamen aan in Koningslust na een goed geslaagd weekend!
Simone & Michelle
Joa joa, auch dit joar waas sehr schön.
Um 9.00 oor vertrokke we heej in kunningslus, en raar mer woar; idderein waas oppe tied!
En doar gingen we, de weeg werd slecht en we wisten, jah we zien in België, gin voetbaloetslagen
mier kieke op de telefoon, en steeds dichterbij os eindpunt. Berg op, berg aaf un lange mer mooie
umleiding verder, en we kwamen aan in Enkirch um vol goede moed en totaal neet meug van de
lange reis, begoste we aan t concert, hielemoal foutloos ging ’t neet maarja. De drumband begos hiel
good!, aan de wien. 2 oor, un ‘paar’ gleaskes wien, un stinkende wc, en get eate verder gingen we
noar de jeugdherberg umkleije, en op noar de minibar!
Henk waas de kluts al snel kwiet, alse boswandeling un tuinkabouter geis numme witse wel wie laat
’t is. Um te ontnuchteren un lange wandeltocht noar ’t restaurant. Lekker gegeate, al ware sommige
minse die ’t neet zoe leuk vongen det we de cup song oetvoerden, vrolijk en flink lachend de liedjes

van ’t concert aan ’t fluite waren. Ouk ’t beer drinken ging neet idderein good aaf, sommige krege
mier op hun sjoet dan in hun mond. Jammer genog waas d’r neet echt get um oet te goan, maar det
bedorf de pret zeker neet! Fiest in de herberg! Minsen in ongergood oppe gang, en d’r werd mier
gedronken dan de herberg aankos, de erdinger waas op. Ouk dea nacht is d’r veul gebeurd. Ellen
dacht det ze kos leaze met de ouge dicht, minse die dachten det de kast hun bed waas, en toen
idderein rustig loog te sloape KLATS…. Veel d’r eemes oet bed.
Hielemoal oetgesloape ’s morges vreug alles weer aan ’t ontbijt alles inpakken en op noar de
rommelmarkt, ofja rommelmarkt, neemes heat ‘m gevongen. Behalve un groepje slumme minse die
zin hejje in un leuk boottochtje noar Kröv. En doar hejje ze lekkere friet! En heerlijke crèpes. Maar
toen ze truuk moste um ’t concert te speule, beef de boet stil liggen op ’t water! Idderein noar os
gezocht, want ja zonger dees geweldige minsen koste we natuurlijk neet beginne! Gelukkig is alles
good gekomen, en ’t concert leep gesmeerd. Cindy is d’rachter gekome det un Schmalz brot gin
smaal brudje is, allein Rob mot dit nog lieren. Neemes van de ganse fanfare heat zo’n groet applaus
gekrege als os Sjoesterke. Maar alse un oor vaszits oppe wc, is det ouk wel verdeend. Aan zien hand
koste ze zeen det ’t sjoesterke waas
De truukreis in de bus waas ouk zeker geslaagd. Lingo met blikjes woardoor Roel hiel get beer
gewonne heat en natuurlijk de voetbaloetslagen! ’t Liedje heej buschauffeur de hele bus moet
pissen! kwam Harm wel van pas, noadet Chris zien kop in de keulkast hej gestoke en keihel harm
reep, durfde hea neet mier noar de wc, los van ’t feit det dea gewoen neet in ’t wc-hokje paste. Nog
un aantal liedjes gezongen, en de beruchte JOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOHN BOETS!
Onger leiding van Roel, en hiel get gelachen, en we waren weer truuk in Kunningslus.
Organisatie BEDANKT!

Peel en Maas Open Podium (POP)
Op zondag 10 november jl. werd in Dok6 het POP gehouden.
Het POP is een evenement door en voor alle inwoners van Peel en Maas, waar iedereen zich
kan laten horen en zien. Denk hierbij aan het bespelen van een instrument, zingen, dansen of het
voordragen van een (zelfgeschreven) gedicht of verhaal. Maar ook uitingen als film, beeldende kunst,
fotografie, sketch en toneel krijgen een plek tijdens het POP.
Na enkele jaren niet deelgenomen te hebben, werd er besloten dat ons eigen jeugdorkest dit jaar
gezamenlijk met het jeugdorkest van Beringe o.l.v. Ralph (dirigent Beringe) ging deelnemen.
Het optreden tijdens het jeugdorkesttreffen smaakte naar meer en ach... dan gaan we ons kunstje
nogmaals vertonen tijdens het POP. We mochten in het laatste blok optreden en waren de afsluiter
van de dag.
Na het beluisteren van een verhaal uit een zelfgeschreven leesboek, pianostukjes, dans en zelfs
Simone zingend én spelend achter de piano was het onze beurt. Vol in de spotlights, zonder ook
maar enig idee te hebben wie er in het publiek zaten, startten we met de eerste klanken.
De solo's verliepen geweldig goed en ieder had er plezier in.
Tegen alle afspraken in, werd er toch aandacht besteed aan onze Jarige Job Sjoerd. Natuurlijk, want
dit laten we toch zeker niet voorbij gaan. Op zijn verjaardag toch meedoen aan het POP en een
geweldig goede solo neerzetten, is super! Maar wat te denken van een heel publiek die voor hem
"lang zal hij leven" ging zingen, supergaaf; wat wil je nog meer op je verjaardag!
De toegift zorgde voor een hilarisch moment in de zaal, hoe Ralph ook zijn best deed om ons aan het
spelen te krijgen, wij hielden ons van den domme. Als gehypnotiseerde muzikanten zaten we op het
podium, waardoor Ralph besloot om de hulp van het publiek in te schakelen.
Het publiek deed goed mee en uiteindelijk hoorden we het geklap en gestamp van "We will rock you"
ontstaan. Dit was het signaal om ons laatste muziekstuk in te zetten.
Ter afsluiting zijn we met een duodelegatie van Beringe en een iets afgeslankte groep van
Koningslust nog heerlijk samen een frietje gaan eten.
Namens de commissie Jeugdzaken: iedereen bedankt voor het aanwezig zijn, de inzet, enthousiasme
en het plezier deze middag!
Speciaal dankwoord voor de organisatie van het POP waarin Koningslust werd vertegenwoordigd
door Ellen Hoogenboom.
Door: Jeugdcommissie

Examens dinsdag 26 november 2013
Voor velen een normale dinsdag, maar voor 3 leerlingen van onze Fanfare was dit een verschrikkelijk
spannende dag. Maandenlang zijn ze zich al aan het voorbereiden, want op dinsdag 26 november jl.
was dé grote dag van de praktijkexamens.

Anne Moors en Sjoerd Smets zetten alles op alles voor hun praktijkdiploma A en Max Joosten ging vol
enthousiasme voor zijn praktijkdiploma B. Er werd door allen een tandje bijgeschakeld en veel
geoefend.
Frequent overleg vond plaats tussen docent en jeugdcommissie, jeugdcommissie onderling,
jeugdcommissie en ouders en zelfs met deskundigen binnen onze fanfare. Er werd veelvuldig én
zorgvuldig gesproken over de haalbaarheid om op examen te gaan. Bij Max was er geen twijfel
mogelijk, hij was er klaar voor!
Anne en Sjoerd volgden een heel ander traject, in juni van dit jaar beiden geslaagd voor hun theorie
A. En wat nu? Klaarstomen voor het praktijkexamen eind van dit jaar of toch een jaar uitstellen
omdat het misschien net iets te vroeg komt. Verschillende factoren speelden hierin mee.
Uiteindelijk de knoop doorgehakt: ze gaan op examen. Alle neuzen dezelfde kant uit en alle pijlen
gericht op 1 doel: het behalen van het A-diploma.
Hulptroepen werden ingeschakeld, waarvoor heel veel dank aan Jan Joosten, Emiel Verhaegh en
Marlie Kurvers voor hun extra tijd en inzet in de begeleiding. Het is voor enkele leerlingen een hele
intensieve periode geweest met ups en ook downs, want de examendatum kwam steeds dichterbij
en de twijfels begonnen toe te slaan. Gaan we het redden, wat als ik het niet goed doe, wat als ik
dingen vergeet?
Met 3 zenuwachtige leerlingen op naar Maasbracht onder begeleiding van ouders,
jeugdcommissielid en Jan Joosten. En als je al vanaf 19.00 uur aanwezig bent, duurt wachten dan
toch wel heel erg lang! Naarmate het examenschema uitliep, namen de zenuwen nog heviger toe.
Onder begeleiding van Jan hebben de leerlingen ingespeeld en samen gewacht tot ze hun
examenlokaal mochten betreden.
Rond de klok van 21.20 uur werd de uitslag bekend: allemaal geslaagd! Opluchting en blijdschap
overheersten, na al dat zwoegen is het gelukt, helemaal top!
Anne, Sjoerd en Max: van harte gefeliciteerd met jullie behaalde diploma, mooie prestatie en
misschien op naar… B/C? Wie zal het zeggen, deze is in ieder geval mooi binnen en hier hebben jullie
allemaal hard voor gewerkt!
Door: Jeugdcommissie

Pre-Proms concert
Zaterdagavond 2 november was het meetmoment voor ‘Dat Kli(n)kT’, het samenwerkingsverband
tussen de muziekverenigingen uit Beringe en Koningslust. Vanaf 20.00 uur kon het publiek vanaf een
tribune genieten van allerlei muzikale hoogtepunten. Dit werd mogelijk gemaakt door de fanfare van
Beringe, de fanfare & drumband van Koningslust, zanggroep Konzagro en de zanger Peter Poell.
Na weken die waren volgepland met veel repetities, kwam nu het moment waar iedereen naar toe
heeft geleefd. Het concert was ook een mooie maatstaf om te zien hoe de ‘Proms-gedachte’ leeft in
Beringe en Koningslust. Na afloop kunnen we wel zeggen dat het zeer geslaagd was!
Het publiek werd getrakteerd op bekende muziekwerken van o.a. Toto, Adele, Bonjovi, John Miles en
bekende nummers als ‘Carnaval de Paris’, ‘Eve of the War’ en natuurlijk’ I’ve got the music in me’. Na
afloop van de dubbele toegift werden alle muzikanten getrakteerd op een langdurige, staande ovatie
van het publiek. Toen alle personen bedankt waren werd er nog gewezen op de openstaande
donatiebus, die door de vele aanwezigen goed gevuld werd. Na afloop werd er nog lange tijd gezellig
na geborreld in café de Nabber. Conclusie: Een geslaagd meetmoment!

Voortgang opleiding leerlingen
In september zijn er 5 nieuwe leerlingen gestart met de muziekopleiding 3 jongens kozen voor de
cornet, 1 jongen koos voor het slagwerk en 1 meid koos voor de sopraansax.
Sinds dit muziekjaar is de mogelijkheid geboden om de opleiding te starten met 12 proeflessen,
zodat de jeugd ook kan ervaren of het instrument bij hun past én of ze muziek maken op een
instrument ook leuk vinden.
In november jl. waren de 12 proeflessen afgerond en werd de belangrijke vraag gesteld:
Ga je door met de muziek- c.q. drumles?
Vol trots kunnen wij als jeugdcommissie mededelen dat de drummers versterking hebben gekregen
in de persoon van Milan Peeters, hij is erg enthousiast en gaat graag door. Daarnaast heeft ook Eefje
Moors besloten door te gaan met haar muziekles op de sopraansax, een instrument welke hard
nodig is binnen de fanfare. Ook Eefje beleeft veel plezier aan het maken van muziek.

Helaas kregen we ook minder goed nieuws; de 3 leerlingen op de cornetten hebben alle 3 besloten
hun muziekopleiding te stoppen. Erg jammer want er was zeker talent aanwezig. We hopen daarom
ook vanuit de nieuwe groep blokfluitleerlingen komend jaar weer enkele muzikale talenten te mogen
begroeten, zodat wellicht ook voor de koperinstrumenten een kleine groei in aantal leerlingen in het
verschiet ligt.
Door: Jeugdcommissie

Cecilia-avond
30 november was het weer zover; de jaarlijks terugkerende Cecila-avond. Het thema dit jaar was ‘De
Jongens tegen de Meisjes’. Helaas was er een klein probleempje… De dames zijn in de minderheid
dus daar moest iets op verzonnen worden. Een aantal leden ondergingen een make-over (of makeunder?) et voilà, daar waren ze:

Nadat de 6 groepen allemaal een originele naam hadden verzonnen begon de strijd. De organisatie
had verschillende spellen bedacht. Hieronder een klein impressie van de verschillende spellen die
deze avond gespeeld werden.:

‘De mannen of de vrouwen'

‘Op het matje’

‘Geblinddoekte pionnendans’

‘Woorden maken’

Na al deze strijd tussen de jongens en de meisjes bleken de jongens iets sterker/slimmer/beter te
zijn… ‘Team Sjeng’ ging er dan ook met de overwinning vandoor.
Ook was er deze avond nog een huldiging; Jan Joosten is 40 jaar lid van onze vereniging. Sanne
Loozen, die 12,5 jaar lid is en ook eigenlijk gehuldigd zou worden, kon helaas niet aanwezig zijn.
Jan en Sanne, proficiat!

Drumband Wintertreffen
Na een aantal jaren deel te hebben genomen aan het drumband wintertreffen, was het dit jaar de
beurt aan ons dit concert te organiseren. Hier kwam heel wat werk bij kijken waardoor we helaas zelf
geen muziek konden maken. Gelukkig was een dag later al het prachtige kerstconcert gepland.
Na een aantal weken aan voorbereidingen, en een morgen met intensief versieren, was de zaal er
weer prachtig uit te komen zien in een warme kerstsfeer die een goed gaf geeft voor de dagen die
gingen komen. Nu was het alleen nog wachten op de vijf verenigingen die hun muziek ten gehore
gingen brengen.
Deze kwamen allemaal stipt om half 5 binnen lopen, en de zaal was meteen goed gevuld. De sfeer
zat er al lekker in. Na wat opbouw werk, kon voorzitter Han het concert openen en ging het eerste
optreden van start. Tussen elk muziekstuk door zorgden Simone en Michelle voor een mooi
opvullend stukje tekst om de muziek te beschrijven. Optreden na optreden werd gespeeld, met een
heel divers repertoire van muziek. Van mars tot serieus concertwerk en van grappig gespeelde
nummers met buizen van verschillende lengte tot bekende hits van jaren terug. Voor iedere
luisteraar was er wel iets om van te genieten.
Na het concert werden nog alle instructeurs, die dit prachtige concert tot stand hebben gebracht,
bedankt met een bosje bloemen. Het bleef nog lang onrustig in de altijd gezellige Buizerd. Hier
konden de mannen van de drumband terug kijken op een zeer geslaagd concert, en weer vooruit
kijken op het concert van volgend jaar. Waar ze dan zelf ook weer hun muziek ten gehore kunnen
brengen.

Kerstconcert 2013
Ook dit jaar had de versiercommissie zich weer overtroffen: Wederom een prachtig kerstdecor waar
op 22 december het Kerstconcert plaats vond.
De gymzaal werd op zaterdagmorgen al omgetoverd tot een kersttempel door de vele vrijwilligers die
het werk licht maakten. Na een succesvol Drumband Wintertreffen op zaterdag, was het op zondag
weer tijd voor het Kerstconcert. Dit jaar waren er zoveel ‘schaapjes en herders’ op het gebeuren af
gekomen dat de kribbe te klein bleek voor alle aanwezigen. Na het openingswoord van Han was het
de beurt aan de Kerstman om zijn versie van het kerstverhaal te vertellen. Dit werd opgeluisterd met
kerstliedjes, gespeeld door het Jeugdorkest en het Kinderkoor. Hierna was het de beurt aan de
drumband, Konzagro, solist Thé Bos en de ‘grote’ Fanfare om hun (kerst)muziek te spelen.
Nadat er ongeveer een uur muziek was gemaakt, konden alle ‘herders en schaapjes’ zich in de pauze
voorzien van overheerlijke glühwein, chocomel en natuurlijk een lekkere wafel.
Na de pauze kwamen de eerste kerstklanken uit de zelfgemaakte draaiorgel van Wim Vullers. Door
de drukbezette agenda van Leon moest er geschoven worden in het programma, maar uiteindelijk
verliep alles volgens de aangepaste planning. Na het slotwoord van Wiet was er nog tijd voor een
gezamenlijk nummer: ‘The Little Drummer Boy’.
Als afsluiter volgde de tombola, waarbij er meer dan 70 verschillende prijzen te winnen viel. Het was
een lange zit voor allen, maar uiteindelijk gingen alle ‘schaapjes en herders’ met een voldaan gevoel
huiswaarts.
Als allerlaatste bleek nog maar eens hoe snel een kersttempel weer omgetoverd kan worden tot
gymzaal, als er maar genoeg handjes zijn die meehelpen.
Wat rest is nog een groot DANKJEWEL voor de kerstcommissie, die ook dit jaar alles in goede banen
hebben weten te leiden.

Let’s Play Music in 2014!!
De activiteiten voor 2014 krijgen langzaam vorm, zo is ook de commissie jeugdzaken druk bezig met
het organiseren van een nieuwe activiteit voor de jeugd. De vertrouwde voorspeelmiddag wordt
komend jaar voor het eerst losgelaten. Op zondagmiddag 13 april organiseert de Commissie
Jeugdzaken een middag geheel voor de jeugd. De middag wordt gevuld met een spetterende
muzikale doe-activiteit voor al onze leerlingen in muziekopleiding, blokfluiters en de jeugd die in het
jeugdorkest spelen. Maar daarnaast niet te vergeten horen hier ook….. de ouder(s) bij! Dat de jeugd
muziek maken leuk vindt is wel duidelijk, maar de commissie wil ditmaal ook graag de ouders actief
hierbij betrekken. Wat het allemaal inhoudt wordt gaandeweg het jaar bekend… dus noteer
zondagmiddag 13 april alvast op de kalender zodat jullie er allemaal bij kunnen zijn.

Wist je dat ….
-

-

-

Wist je dat Piet en Huub tijdens de concertreis in de vrachtwagen gereden hebben?
Wist je ook dat in België de tank bijna leeg was, en dat ze peentjes gezweet hebben.
Wist je ook dat na een pitstop de tank plotseling weer voor een derde vol was?
Wist je dat William Joosten op de zondag van de concertreis een half uur vast heeft
gezeten op de wc en vervolgens werd bevrijd door de brandweer.
Wist je dat Chris al 20 jaar met dezelfde drumtas rondloopt? Het bloemetjesstof is al aan
het wegrotten, waardoor Chris regelmatig zijn drumstokken achter zich op de grond
hoort vallen.
Wist je dat Pieter tijdens de concertreis een echte HAN-alert op zijn nieuwe telefoon
had? Pieter had zijn wekker gezet, maar vlak voor die af kon lopen, kwam Han de kamer
binnen om ieder uit bed te jagen.
Wist je dat de drumstokken af en toe net lichte sushi-stokjes zijn? De funny sticks vlogen
bij een enkeling door de lucht tijdens het pre proms concert op 2 november jl.
Wist je dat John Boots een wel heel uniek rood accent had aangebracht in zijn outfit voor
het pre proms concert happy together op 2 november jl.? Het was nog niet eens de
11e v/d 11e, maar John had de rode beenwarmers al uit de carnavalsdoos getoverd.

De puzzel

