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Editie Oktober 2015 
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? ♫ 

 

♪ Jeugdorkest Koningslust-Beringe ♪ 
Het jeugdorkest had vlak voor de zomer nog 

enkele optredens voordat ook zij van de 

zomervakantie konden gaan genieten. In de 

blauwe en groene shirts zaten ze vol spanning 

klaar om te laten horen hoe goed ze samen 

muziek kunnen maken.  

 

Eerst in Juni een optreden tijdens het 

jubileumconcert in Koningslust en vervolgens op 

maandag 13 juli een optreden in Beringe om het 

jaar af te sluiten. 

 

Een jaar met twee gezichten; enerzijds gestart als jeugdorkest Koningslust gedurende het eerste half 

jaar  en vervolgens vanaf januari 2015 samen gegaan met het jeugdorkest van Beringe.  

Twee kleine jeugdige werelden werden op deze wijze samengevoegd om te kijken of het leuk is, of 

het haalbaar is, of het meerwaarde heeft en uiteindelijk of het dus datgene oplevert waar we 

allemaal naar streven: samen muziek maken in een leuk gezelschap en waar nodig de krachten 

bundelen! 

♪ Gaat het jeugdorkest Koningslust-Beringe samen door? ♪ 
De jeugdcommissie heeft bij ieder die het aan ging input gevraagd, wat vinden de ouders, wat vindt 

het bestuur, wat vindt de jeugdcommissie er zelf van en natuurlijk het allerbelangrijkste: wat vindt de 

jeugd. Na evaluatie met de jeugdcommissie van Beringe én de dirigenten Ralph en Willem vlak voor 

de zomervakantie, is besloten om de samenwerking voort te zetten. Beide dirigenten willen graag op 

deze wijze verder gaan! 

Veel nieuwe leuke ideeën vlogen over de tafel, genoeg om samen uit te gaan werken om het nog 

leuker voor de jeugd te maken. Denk hierbij aan nieuwe muziek, andere optredens, leuke 

gezamenlijke activiteiten en heel misschien.. zit er zelfs wel een jeugdconcertreisje in de planning. 

Laat je het komende jaar verrassen. 

Het jeugdorkest is nog op zoek naar een leuke muzikale naam, ideeën -> geef het door aan Cindy. 
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♪ Geslaagden♪ 
Ook in het voorjaar 2015 zijn er weer diverse leerlingen op examen gegaan. 

We feliciteren de volgende leerlingen: 

Meike Smets   - A Theorie examen 

Jan Hamminga Hernandez - A Theorie examen 

Sjoerd Smets   - B Theorie examen 

Rian Hunnekens  - B Praktijk examen 

♪ Afsluiting Jeugd Koningslust♪ 

Op woensdag 15 juli heeft de jeugd het muziekjaar 

traditiegetrouw afgesloten met een uitstapje. 

 

Alle jeugd is gaan bowlen bij Niëns, ondanks het 

vastlopen van de banen, was het ontzettend 

gezellig en heeft de jeugd zich goed geamuseerd.  

 

Vervolgens heerlijk frietjes gaan eten bij Wim in de 

Sprunk. 

De mayo en curry vlogen binnen no time op het 

tafellaken… ja je leest het goed: niet op een bord… nee waarom? We eten lekker frietjes vanaf de 

tafel dus hoort ook de mayo en curry op de tafel! 

De blokfluitcertificaten en nog enkele diploma’s werden uitgereikt en het jaar was officieel 

afgesloten, klaar voor de zomervakantie en op naar een nieuw muziekjaar met voor sommige weer 

mooie nieuwe uitdagingen. 

De jeugdcommissie bedankt alle leerlingen voor hun inzet, hun plezier in muziek, hun vertrouwen in 

de fanfare en jeugdcommissie, de prettige samenwerking en bovenal vinden wij het tof dat we de 

meesten volgend muziekjaar of bij de muziekles, of bij het jeugdorkest of bij de fanfare weer terug 

 gaan zien.  
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♪ Jubileumconcert ♪ 
Op 11 april bestond onze Fanfare en Drumband 

Eendracht Maakt Macht 70 jaar. Deze dag is uitbundig 

gevierd door alle leden in de Efteling, precies op de 

jubileumdag. Maar voor het Koningsluster publiek 

moest er ook een presentje zijn van de jarige 

vereniging. Er werd flink geoefend om een gevarieerd 

programma in te studeren, nieuwe stukken, maar 

natuurlijk ook muziek uit de oude doos. En als jarige 

vereniging krijg je wat je verdient: een zonovergoten 

dag en een geweldig publiek. 

Vanaf het kerkplein kwam de fanfare en drumband in vol 

ornaat aan (met pak, vaandel en jeugdorkest) en een mars spelend. Zo kent iedereen in Koningslust 

ons het beste. Er werd nog de mars Saint Triphon gepeeld en toen konden we een minuutje 

bijkomen.  

Pfffff….. het was echt warm die dag. 

Voorzitter Han Loozen heette iedereen welkom en 

daarna zette het jeugdorkest een geweldig optreden 

neer. Sinds een jaar werken de jeugdleden van 

Koningslust en Beringe samen en het resultaat mag er 

zijn. Op het programma stond Cloud 9, enkele delen uit 

First Suite en SMS. Een schitterend voorprogramma voor 

de rest van het concert. 

Na het optreden van onze drumband met Concerto 2 speelde de fanfare enkele stukken uit Carmen. 

En natuurlijk mocht de Efteling Highlights niet ontbreken. Een herinnering aan ons jubileumuitstapje. 

In de pauze konden de kelen gesmeerd worden en kon er gezellig gebuurt worden met het publiek. 

Daarna een kledingwissel en het concert werd nog 

bonter. Eerst werd de mars Arsenal gespeeld 

(lievelingsmars voor vele leden). Vervolgens volgde de 

zomerse afsluiting met de drumband die Percussion 

Fantasia speelde en daarna de fanfare en drumband 

samen met muziek van de Gipsy Kings en de zonnige 

klanken van Las Playas de Rio.  

We kunnen terug kijken op zeer geslaagd 

jubileumconcert! Daarna was het nog even opruimen 

en een welverdiend pilsje vatten op het terras van de 

Sprunk. 
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♪ Fanfarefeesten ♪ 

Voor het eerst in de geschiedenis van de fanfarefeesten werd er dit jaar in plaats van 3 dagen feest 

gekozen voor een programma voor alleen op de zaterdagavond en zondag.  

Waar dit laatste jaren een Kiëtefuif werd georganiseerd op de vrijdag, was er dit jaar plaats voor een 

EUROFISSA op de zaterdag. Hierbij was er een entree van 5 euro en kostte een drankje maar 1 euro. 

Dit leek door veel mensen wel gewaardeerd te worden, aangezien de tent in de loop van de avond 

mooi gevuld was. Met de beats van de Yorout Drive-in Show, opgevolgd door het DJ duo Venny & 

Krulle, werd het dan ook een heuse feestavond die tot in de kleine uurtjes doorging. 

De dag daarna was het dan ook alweer vroeg te doen in de tent. Aansluitend op de Heilige mis in de 

kerk begon om 11:00 uur stipt ‘die Lustigen Freunde’ alweer vrolijk de nieuwe dag. Hier konden de 

vele personen die in Dirndl & Lederhosen uitgedost waren, van een lekker bakkie koffie met een 

stukje vlaai of natuurlijk een lekker koud pilsje genieten.  

Aansluitend aan die Lustigen Freunde speelde de joekskapel Stroatendrek de tent plat. Met allerlei 

soorten muziek hebben zij het publiek goed in de stemming gebracht, zodat de ware afsluiter 

Schluchtenkracher deze Beierse dag op zijn kop kon zetten. Alle klassiekers werden gespeeld en 

luidkeels door het publiek meegezongen. De sfeer zat er weer goed in. 

Ondanks dat het dit jaar maar 2 dagen duurde, mag er qua sfeer en beleving toch van een geslaagde 

editie van de fanfarefeesten gesproken worden, met een zeer gevarieerd programma waar iedereen 

van heeft kunnen genieten. 
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♫ Vakantieverhalen ♫ 
Omdat deze Notenkraker de eerste editie na de vakantie is, leek het de redactie leuk om eens bij 

enkele leden in de vakantie te duiken. We zijn daarom op twee leden afgestapt om nu eens te kijken 

hoe hun vakantie er aan toe gaat, wanneer ze hun instrument even op een zijspoor zetten in de 

zomermaanden.  

♪ De vakantie van... ♪ 

Ivo Koster! 

“Waar normaal mijn eerste week vakantie vol zit met het 

opbouwen van de fanfarefeesten, was dit het 

afgelopen jaar niet het geval. Doordat dit jaar de 

feesten een week verschoven waren heb ik een rustige 

1e week gehad. 

Ik heb dit jaar echt heerlijk vakantie gevierd en 

uitgerust. Met andere woorden: Ik heb niet zo veel 

gedaan. Je kent het wel; een beetje onderhoud van de 

tuin rondom huis, het opruimen van de schuur en in 

huis het een en het ander opknappen. 

Verder heb ik mijn vakantie benut voor enkele 

afspraken zoals een bezoekje aan de tandarts, opticien 

enz. Ook heb ik wat inkopen gedaan zoals schoenen, 

kleding en dergelijke. Uiteraard heb ik ook wat tijd met 

mijn familie doorgebracht en ben met mijn petekindjes 

pannenkoeken en ijs gaan eten. Heerlijk was dat! 

 

Omdat mijn moeder meestal een weekje naar de camping gaat, kan ik daar ook even mee de boel 

helpen opbouwen en afbreken. Daarbij hoort natuurlijk een dagje op bezoek en een flinke duik in het 

zwembad. 

 

Last but not least, heb ik in deze vakantie ook wat mensen van de vriendengroep opgezocht en daar 

een gezellige dag of avond mee beleeft. 

 

Al met al is mijn vakantie dit jaar relaxed geweest en heb ik niet al te veel gedaan. Wellicht dat dit 

het volgend jaar anders is. Misschien kies ik er dan weer voor om last minute naar Spanje te vliegen, 

wat ik in het verleden ook al eens gedaan heb, maar dit jaar even niet. 
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♪ De vakantie van... ♪ 

Emiel Verhaegh! 

“Nee we zijn nergens geweest. Of toch wel! Op 28 juli 

naar Venlo in het VieCurie ziekenhuis. Naar het nieuwe 

kraamcentrum. Net een vijfsterrenhotel. Daar is onze 

zoon Rijk geboren. Saar heeft nu een broertje. 

Ja, het is er echt mooi geworden. Een paar maanden 

geleden is dit kraamcentrum pas geopend. Alles erop 

en eraan. Een bed voor de moeder en een bed voor de 

baby. Ook een bedbank voor de vader. Er is een eigen 

doucheruimte en een aanrecht waar de baby verzorgd 

kan worden. Je kunt er koffie krijgen en zelf de 

beschuit met muisjes smeren als er visite komt. 

Toen we thuis kwamen hebben we nog kraamhulp 

gehad. Als die er ’s morgens was, ben ik gaan werken. 

De laatste dag is Linda samen met de hulp en Saar en 

Rijk naar de kas gekomen.  

Toen Linda er alleen voor stond heb ik twee weken 

vakantie gepakt om van ons gezinnetje te genieten. 

Nou ja…. Vakantie! Het is een hele drukte met een 

dochter van anderhalf en een baby. Maar het is ook 

geweldig leuk. Rijk is een tevreden manneke en groeit als kool. En Saar is heel lief voor haar 

broertje.” 
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♫ Wat staat ons te wachten? ♫ 
 

♪ Jeugdorkesttreffen ♪ 

Op zondag 25 oktober wordt het Jeugdorkesttreffen weer georganiseerd. We kunnen ons dit jaar 

verheugen op een bijzonder groot deelnemersveld. Daarom is er anders dan in voorgaande edities 

gekozen om het concert in de gymzaal te houden. Natuurlijk brengt dat wel wat extra werk met zich 

mee. Bij het opbouwen, dat op zondagochtend wordt gedaan, kan dan ook alle hulp gebruikt 

worden. Dus bij dezen een oproep aan de leden: Heb je tijd, kom dan helpen.  

♪ Nieuwe Uniformen ♪ 

Achter de schermen wordt er stevig gewerkt aan de aankoop van nieuwe uniformen. Zoals al eerder 

aangekondigd is er een commissie geformeerd: de uniformen commissie. Deze commissie houdt zich 

bezig met het uitzoeken van een selectie aan uniformen die voldoen aan de eisen m.b.t. het model, 

en natuurlijk de juiste kleurencombinatie hebben. Deze eerste fase loopt inmiddels tegen de 

afronding aan wat betekent dat de volgende stap gemaakt kan worden. Er wordt daarom een 

testpanel samengesteld waarin alle leeftijden en geslachten vertegenwoordigd zijn. Dit testpanel 

gaat uiteindelijk kiezen uit de samengestelde selectie. Het streven is om tijdens de jaarvergadering al 

een uniform te kunnen laten zien. Hierna zullen alle maten worden opgemeten en kunnen de nieuwe 

uniformen gemaakt worden. Als er geen beren op het pad verschijnen, moeten we vanaf het najaar 

van 2016 in het nieuw gestoken zijn.  

 

♪ Jeugddrumband ♪ 

Vanaf dit jaar wordt er gestart met een jeugd drumband. In het recente verleden is gebleken dat de 

stap van de opleiding naar de ‘grote drumband’ af en toe problemen oplevert, en eigenlijk net iets te 

groot is. Omdat het belangrijk is om op een leuke manier muziek te kunnen blijven maken is er 

daarom voor gekozen om een jeugddrumband op te starten. Dit zal gebeuren onder leiding van Peter 

Heijnen die om de week op de woensdagavond (na de individuele muzieklessen) anderhalf uur met 

de jeugdige drummers aan de slag gaat. De groep die van start gaat zal beginnen met 8 personen. 

Naast Peter is er ook iedere keer een begeleider bij van de 'grote‘ drumband. Op deze manier is er 

voldoende aandacht voor de muzikantjes en wordt het hopelijk een succes.  

♪ Noteer alvast in de agenda... ♪ 

Zo 25-okt Jeugdorkesttreffen (in de gymzaal) 

Za 7-nov St Maarten 

Zo 22-nov St Nicolaas 

Za 21-nov Ceciliafeest 

Zo 13 dec Drumband Wintertreffen 

Zo 20-dec 18:00 Kerstconcert 
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♪ Puzzel ♪ 

Makkelijk 

 

 
Moeilijk 
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