Editie Januari 2016
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!

♫ Nieuwjaarswens ♫
Beste mensen,
De eerste Notenkraker van 2016 is er weer. Het geeft
een mooi overzicht van wat er leeft en gebeurt in onze
vereniging. Wat we sámen doen is heel wat, al vinden
we het soms “gewoon”. Elke week een repetitie, een
aantal keren per jaar concerten, acties en eenmaal per
jaar het Caeciliafeest. Dat is ook afgelopen jaar allemaal
gebeurd. Verder zijn er allerlei commissies hard aan het
werk om zaken vóór of binnen de vereniging te regelen.
Daar gaat vaak veel tijd in zitten. Wat we alléén moeten
doen is het oefenen op ons instrument. Dat lukt de ene
muzikant beter dan de ander, maar het is altijd wel nodig
om samen leuke en mooie muziek te kúnnen maken.
En dat gebeurt állemaal binnen onze vereniging. Het gebeurt meestal met veel inzet en plezier, en ik
durf dan ook echt wel te zeggen dat we een actieve, leuke vereniging zijn met veel onderlinge
verbondenheid. Daarom zie ik het komende jaar dan ook weer met veel vertrouwen en plezier
tegemoet. Er zullen zaken mee zitten en er zullen zaken soms ook tegen zitten. Zo zullen we het voor
het eerst in 46 jaar zonder fanfarefeesten moeten doen, maar we krijgen wel nieuwe uniformen. We
zullen er een weg in vinden, we zullen naar nieuwe wegen blijven zoeken. En intussen genieten van
de wekelijkse “gewone” dingen binnen onze vereniging. Dan wordt 2016 voor de vereniging ook
weer een heel mooi jaar.
Ik wens jullie allemaal een mooi 2016.
Han Loozen
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♫ Wat hebben we gedaan? ♫
♪ Inspiratiebijeenkomst “Jeugd en Leden werven” ♪
In februari 2015 hebben Lieke Lemmen en Cindy Conjaerts-Janssen deelgenomen aan de workshop
“Creatief Jeugd en Leden werven” georganiseerd door Huis voor de Kunsten Limburg voor alle leden
van de Limburgse bond van Muziekgezelschappen (LBM). Deze workshop stond in het teken van het
activeren van de creatieve vermogens en te brainstormen over creatieve ideeën hoe jeugd te werven
maar ook te behouden. In de praktijk niet altijd even gemakkelijk en al helemaal niet in een klein
dorp met veel andere leuke verenigingen. Op dinsdag 24 november 2015 kreeg deze workshop een
vervolg in de vorm van een inspiratiebijeenkomst die bezocht is door Marlie Kurvers, Lieke Lemmen
en Cindy Conjaerts. Drie praktijkvoorbeelden van o.a. een Schuttersgilde, een Koor en een Harmonie
kwamen deze avond aan bod met wederom interessante ideeën en tips. Voldoende ruimte om te
netwerken met jeugdcommissieleden van zustervereniging Koninklijke Harmonie Panningen en
contactpersonen uit de regio van de LBM. Een zinvolle bijeenkomst waarmee de commissie
jeugdzaken weer op weg is geholpen om nog meer leuke activiteiten voor de jeugd te organiseren.

♪ Jeugdorkesttreffen 2015♪
Op zondag 25 oktober jl. vond het negende
jeugdorkesttreffen plaats. Maar liefst zes verenigingen
namen deel aan dit treffen. Naast ons eigen
jeugdorkest Koningslust-Beringe waren ook
Jeugdorkesten Peel en Maas, Jeugdfanfare St.
Aldegondis Maasbree, Jeugdharmonie St. Caecilia
Blerick, Jeugd- en Opleidingsorkest van Harmonie
Euterpe en Jeugdorkest van Fanfare Eendracht Baarlo
aanwezig. Dit kwam neer op 141 spelende jeugdleden,
aangevuld met volwassen ondersteuning in totaal 171
muzikanten!
We kijken terug op een zeer geslaagde middag met een grote opkomst aan deelnemers én publiek,
een zeer gevarieerd muzikaal programma en hulp van diverse vrijwilligers (leden, jeugd en ouders).
Dank aan sponsor In de Sprunk, Wim van Dommelen en Jumbo Harald & Ilse van Beek. Ook extra
dank voor Vokon die ervoor gezorgd heeft dat wij konden beschikken over de gymzaal. De verkoop
van de zelfgemaakte arretjescake is zeer goed verlopen en we hebben maar liefst 135 euro
opgehaald te besteden aan nieuwe shirts voor onze jeugdleden van het jeugdorkest. Commissie
Jeugdzaken is supertrots dat we in zo’n klein dorp met zo’n kleine vereniging toch zo’n groots
evenement kunnen organiseren en we hebben dan ook al veel complimenten van de deelnemende
verenigingen in ontvangst mogen nemen. Noteer alvast in de agenda’s, jeugdorkesttreffen 2016 is op
zondag 16 oktober!!
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♪ Cecilia-avond ♪
We kunnen weer terugkijken op een geslaagde Cecilia-avond. Deze vond plaats op zaterdag 21
november in Dorpshuis de Sprunk. Onder leiding van Anne Teeuwen en Rosan Verhaegh werd er een
soort bingo gespeeld, waarbij een hele hoop opdrachten uitgevoerd moesten worden wanneer het
getrokken nummer op de kaart stond. De winnaars van deze opdrachten mochten vervolgens het
cijfer wegstrepen van de kaart. De groepjes, die uiterst competitief bleken te zijn, waren
samengesteld uit een gezonde combinatie van jong en oud, man en vrouw. Natuurlijk waren er
prijzen te winnen, maar sfeer en gezelligheid kwamen op de eerste plaats. En om dat te illustreren
kun je het beste gebruik maken van beelden:

Tussen de spellen door was er ook aandacht voor jubilarissen. Rob en Bart Smets kregen beide een
oorkonde met bijbehorend zilveren speldje voor hun 25 jarig lidmaatschap. Ivo Steeghs, hier
beneden op de foto was 12.5 jaar lid en kreeg daarvoor het bronzen speldje opgestoken door
voorzitter Han Loozen.
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♫ Kerstverhalen ♫
Omdat deze Notenkraker de eerste editie na de Kerst is, leek het de redactie leuk om eens bij enkele
leden in de Kerstactiviteiten te duiken. We zijn daarom op twee leden afgestapt om nu eens te kijken
hoe het er bij hun aan toe gaat, wanneer ze hun instrument even op een zijspoor zetten tijdens de
Kerstdagen.

♪ Kerstmis bij… ♪
De Sjoesterkes
Maandagavond na Kerstmis. Vanavond niet naar de repetitie, want we hebben vakantie. Op weg
naar de familie Joosten. Ze zijn zeker thuis. Voor William, Rick en Juul kent deze avond geen andere
invulling dan de eerste helft jeugdfanfare en de tweede helft drumband of fanfare. En om in het
voetbaljargon van moeder Anja (jeugdleidster bij GONA) te blijven: De Sjoesters sluiten de maandag
af met de derde helft. Hierbij geldt de regel: Hoe ouder, hoe later!
“Kom mèr binne door de achterdeur, want veur isse althiêd op slot!”
William en Anja zitten op de bank. De kopjes voor de koffie en de kerstkransjes staan al klaar. Juul
komt van achter de computer en Rick van boven. Hoe was hun Kerst dit jaar?

Kerstavond…
Rick moet nog snel onder de douche. Hij heeft de hele dag gewerkt. Nog snel een boterham naar
binnen gewerkt en dan met het Jeugdorkest naar Beringe. Anja kan helaas niet mee. De mannen
moeten eerst de spullen bij de kerk naar binnen sjouwen en dan om 6 uur repeteren met
mannenkoor Bonaparte en het Kinderkoor. Om half 7 komen de eerste mensen al binnen. De
mensen van de levende kerststal komen ook naar binnen en gaan net voor afloop van de mis weer
naar buiten. Er was zelfs een hond in de kerk. Het was een fijne mis. De mensen genoten er van.
Thuisgekomen, niets speciaals meer… Wat banken, computeren, flesje bier…

Eerste Kerstdag…
William en Anja zijn al vroeg uit de veren. Eerste Kerstdag is altijd samen met de familie van Anja. Dit
jaar is huize Joosten aan de beurt. William zet alles klaar en Anja legt de laatste hand aan het lopend
buffet. Om 11 uur komen de jongens ook naar beneden, wakker geworden van vele
brandweersirenes. In Meijel woedt dan een grote brand en vele korpsen rukken uit.
Als de familie komt, staat alles klaar op de tuintafel. “Dit joar un laupend buffet. ’t Waas allemaol
aeve lekker. Lekkere spruutjes! Det huurt bij kniên! En nog miêr lekkere grunte en vleis.”
Na het eten, kaarten en spellen met de familie. Rond 8 uur ging iedereen naar huis. En toen
opruimen. “Toen waas dae sjoêne daag al wer has um. Doe wets wel wie det geit!”
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Tweede Kerstdag…
William is al vroeg uit de veren om broodjes in de oven te bakken. De oven doet normaal ook dienst
als broodtrommel. Eerst alles eruit gehaald en de afbakbroodjes erin. Toen ze lekker bruin waren en
de oven open ging, kwam er toch wel een rare geur uit de oven. “Er lage nog 6 puntjes in, die ich neet
haaj gezeen. De plastic zaat d’r good aan vast. Ich heb ze mer snel weg gegojd. Mèr Anja miste un
paar brudjes. Toen heb ich mer iêrlik alles opgebeecht.
Deze dag wordt traditioneel gevierd met de familie van William. Rond 12 zijn ze met hond bij opa en
oma Joosten op de Koningstraat. Hans is er ook. Er wordt eerst begonnen met een borreltje, zoals
elke zondag. Daarna hebben ze heerlijk gegeten. “De hônk kreeg unne knook oeht de soep van oos
mam en dae haet dao de ganse middig op geknaagd.” ’s Middigs waas d’r koffie met taart en ’s
aoves nog “bulkes in tomatesaus, die huure d’r auch idder jaor bej.”
Rond 8 uur gaan de Sjoesters, zeer voldaan, met hond via de Zandstraat naar huis. Volgens traditie
nog een extra blokje om, zodat het vele eten kan zakken.
En dan nog een foto gemaakt van deze gezellige familie. Omdat het een Kerstverhaal is, zetten de
Sjoesters nog even een Kerstmuts op. Een vrolijke noot van een vrolijke familie, die genieten van het
samenzijn en dat is waar het met Kerstmis om draait.

Kerstmis in een zin…
Rick: “Gezellig!”
Juul: “Auch gezellig!”
William: “Rustig en gezellig mit de femilie!”
Anja: “Irste Kerstdaag wat drukker, twidde Kerstdaag relaxed, mer allebei hiêl gezellig!”
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♪ Optreden jeugdorkest bij ZijActief ♪
Het concert op dinsdag 15 december jl.
begon anders dan anders. In plaats van
gewoon op komen lopen en gaan zitten,
zaten we al en ging de schuifwand open.
Een groot deel keek verbaasd op en wat vrij
opmerkelijk was is dat er voornamelijk veel
vrouwen in de zaal zaten.
We begonnen met een hele grote hit van
Disney; FROZEN. Daarna gingen we verder
met een liedje dat iedereen wel kent, maar
als je de titel ziet denk je welk liedje, het
heet namelijk Adeste Fideles oftewel: Nu zijt
Wellekome.
Daarna gingen we naar SNOW WORLD. Dit bestond uit 4 delen: Deel 1 welcome to Snow World, dit
gaf een knallend begin. Deel 2: Slee rijden, dit merk je aan de muziek, die gaat namelijk ook bergop
en –af. Deel 3 figuurschaatsen, een vrij galant nummer. En deel 4 snowboarden, de muziek is net zo
heftig als snowboarden zelf.
Toen gingen we verder met ‘Yo-ho, It’s Christmas time!’, dit zijn allemaal bekende liedjes als Jingle
Bells, Mary had a Baby en We wish you a Merry Christmas, maar dan net iets anders. Na allemaal
drukke en vrolijke liedjes gingen we even naar een iets rustiger liedje Stille nacht en als allerlaatste
liedje sloten we af met Jingle Bells!
Na afloop van het concert kregen we nog een leuke attentie: kerstkransjes! Heel toepasselijk.
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♪ Kerstconcert ♪
Op zondag 20 december was het weer zo ver:
Het jaarlijkse kerstconcert stond weer op het
programma. Zoals al bijna traditie was de
gymzaal van dorpshuis “De Sprunk” weer
omgetoverd tot een prachtige kerststal. Het
vele publiek wat op dit kerstconcert af kwam
zorgde weer voor een volle zaal, wat natuurlijk
het mooiste is voor alle muzikanten! Dit samen
met de klanken die gebracht werden door de
vele muzikanten, zorgde voor een prachtige
kerstbeleving. De Fanfare met dirigent Willem
Lindelauf en ook de Drumband onder leiding van
Leon Nevels, hebben ervoor gezorgd dat de klanken goed ter gehore gebracht zijn. Daarnaast was er
Konzagro die onder leiding van Marianne Groenewegen kerstliederen met een moderne tint bracht.
Ook waren er diverse nummers waar er een samenwerking was opgezet: Muziek met zang! Ook de
jeugddrumband ‘Cool Percussion Kidz’ onder leiding van Peter Heijnen heeft er een speciaal tintje
aan gegeven. Dit was hun eerste officiële optreden en na afloop kan er gesproken worden van een
zeer geslaagd debuut! Dit alles maakten het een evenement waarbij verenigingen uit Koningslust zich
hebben samengevoegd. Kortom, het was een zeer geslaagde avond die na afloop nog werd
voortgezet aan het buffet. Meer hierover in de Wist-je-Datjes…
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♪ Gezinsmis Beringe ♪
Kerstavond 24 december was het jeugdorkest te gast in de
gezinsmis te Beringe waar zij samen hebben gespeeld met
mannenzanggroep Bon Apart uit Beringe en de kinderen van de
St. Jozefschool. Een goed bezochte mis met lieflijke klanken en
verhalen van de prachtig verkleedde kinderen van de St.
Jozefschool uit Beringe, diverse liederen van de hele grote groep
mannelijke zangtalenten én natuurlijk ons eigen jeugdorkest. De
muziekstukken waren hetzelfde als tijdens de kerstviering van Zij
Actief maar…. Nu werd het orkest geleidt door Rudolph het
rendier (zie foto). Echter ging Rudolph al vroeg ten onder want het
gewei bleek niet bestand tegen het extreme zwaaigedrag van
degene die eronder stond ;) Niet getreurd; kerstmutsen in
overvloed. Een mooie kerstsfeer, mooie woorden en een prachtig
divers ingevulde gezinsmis. Een goed begin van de kerstdagen! Na
afloop kreeg de jeugd chocomel of ranja en een leuke attentie als dank voor het optreden.
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♪ Wist je al dat… ♪
-

… Anne Teeuwen tijdens het kerstconcert last had van een “zakkende” microfoon?
… Lydia Linskens terug is van herstel en langzaam aan probeert om weer een muzieknootje
met de hofkapel mee te spelen?
… Anne Teeuwen komend carnavalsseizoen de hofkapel komt uithelpen en/of versterken?
… het na afloop van het kerstconcert nog tot in de late uurtjes gezellig was in de Sprunk?
… Ivo Steeghs af en toe moeite heeft met het vasthouden van zijn drumstokken?
… Jannes Maas niet altijd weet waar de klepel ligt om de gong te kunnen slaan?
… Juul Joosten en Yannique van Megen de fanfare zijn komen versterken?
… de nieuwe leerlingen Femke Koch (sopraansax) en Pleun Duijf (bugel) de afgelopen
maanden al veel geleerd hebben?
… het jeugdorkest nieuwe uitdagingen niet uit de weg gaat en er al nagedacht wordt over
een mini concertreisje?
… Nicole Weerts, Ellen Hoogenboom, Evelien Smets, Yannique van Megen, Marlie Kurvers en
Cindy Conjaerts de overheerlijke arretjescake voor het jeugdorkesttreffen hebben gemaakt?
… de nieuwe naam voor het jeugdorkest nog iets langer op zich laat wachten?
… Pien Janssen tijdens het kerstconcert haar eerste solo (1e bugelpartij) binnen de fanfare
mocht spelen?
… Willem Lindelauf tussen alle kerstconcerten door ook nog tijd had om mee naar paardrijles
te gaan, maar uiteindelijk toch besloot uit te slapen?
… Leon Nevels met de slagwerkgroep van Fanfare St. Cecilia Helden, Limburgs Kampioen is
geworden?
… Hij in januari daarom helemaal naar Assen, te Drenthe, mag afreizen om daar aan het
Nederlands Kampioenschap!
… Wij hem, en de overige leden van de Drumband te Helden, namens onze vereniging
natuurlijk heel veel succes wensen!
… het binnenhalen van Sinterklaas best gevaarlijk is voor de fanfareleden met alle
rondscheurende zwarte pieten op hun skelters?
… naast de Fanfare en Drumband, de uniformencommissie ook nieuwe shirts voor de
Koningslustse jeugdorkestleden aan het uitzoeken is?
… de bugelmuzikanten de afgelopen maanden Ivo K. hard gemist hebben en hopen dat hij in
het nieuwe jaar weer van de partij is?
… Hans Joosten zo ontzettend de hik had tijdens de repetitie en meespelen echt niet meer
mogelijk was.
… Dorothé Verhaegh zich, zonder na te denken, omdraaide en keihard BOE! riep
… alle muzikanten zich schrokken en het muisstil was
… de hik in ieder geval ook over was.....
… Pieter van Bommel een complimentje kreeg van de dirigent
… Hub Derix zei dat hij toch een grote jongen is
… dat Rob Smets vond dat we niet zo moesten overdrijven
… we als vereniging ook heel veel beeldmateriaal digitaal beschikbaar hebben
… je dit kunt bekijken via onze website www.fanfarekoningslust.nl en het YouTube-kanaal
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♪ Kerstmis bij... ♪
Pieter van Bommel!
Eerste kerstdag.
Dit was een behoorlijk drukke dag. Ik word nog steeds moe als ik er aan terug denk..
‘s Morgens vroeg, rond een uurtje of zeven (en ja, dat is behoorlijk vroeg voor een kerstdag!), word
er het lang zal ze leven in gezet door Gijs, Sofie en ikzelf! Joke is jarig! Ze is deze kerst 33 jaren jong
geworden. De cadeautjes volgen en vervolgens gaat iedereen zich snel netjes aankleden behalve ik.
Helaas moet er ook tijdens Kerstmis nog eventjes gewerkt worden. Ik maak een rondje door de
stallen, daarna snel douchen en ook de goede kleren aan.
Ondertussen heeft de rest natuurlijk ook niet stil gezeten en hebben ze de eettafel in de kamer
veranderd in een klein restaurant. Althans, dat is wat onze Gijs erin zag.
Rond half elf stroomt de schoonfamilie al binnen en gaan we lekker brunchen. Zoals je op
onderstaande foto goed kunt zien was er voldoende keuze voor iedereen!
‘s Middags volgt nog meer familie die op bezoek komen voor de jarige job. Uitzondering in de regel
zijn Gerard en Johanna omdat die op het strand in Jamaica liggen...... Dit kun je verderop in de
Notenkraker lezen!
Tweede kerstdag.
Deze dag was 180 graden anders dan de vorige dag. Op mijn ronde door de stallen na wordt er niet
veel meer gedaan dan wat gegeten en gedronken. We hebben ook nog een grote ronde door het
vlakbroek gemaakt met de laarzen aan, en hier en daar een filmpje op tv.
Normaal gesproken is er ook nog een derde Kerstdag omdat dan opa Gerard jarig is. Hij had echter
andere plannen dit jaar, wat voor weer een extra rustdag opleverde.
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♫ Wat staat ons te wachten? ♫
♪ Uniformen commissie ♪
De uniformen-commissie (Marlie Kurvers en Cindy Conjaerts) en het testpanel (Jan Joosten, Pien
Janssen, Bart Smets, Ivo Steeghs, Inge Verhaegh, Huub Derix, Lieke Lemmen) hebben de afgelopen
weken niet stil gezeten. De keuze van de uniformen-commissie voor model en diverse blousekleuren
is voorgelegd aan het testpanel met als uitslag: een verdeeldheid in de keuze voor de kleur van het
uniform, maar een duidelijk akkoord voor de keuze van de uniformen-commissie voor de kleur
blouse. Na een extra bijeenkomst met komst van Pisa in Koningslust (en nee niet de toren van Pisa
maar het bedrijf Pisa uit Eindhoven) was de knoop al snel doorgehakt en is de uniformen-commissie
geslaagd in het uitzoeken van een nieuw uniform m.b.v. het testpanel en een waakzaam oog van het
bestuur. Om het toch nog spannend te houden moeten jullie voor het eindresultaat nog even geduld
hebben, deze wordt gepresenteerd tijdens de jaarvergadering op 7 maart 2016. We zullen een tipje
van de sluier oplichten, waar in ieder geval niet voor gekozen is:

♪ Concertreis 2017 ♪
Zoals bij de meesten wel bekend zijn de voorbereidingen voor een volgende concertreis inmiddels
begonnen. De vernieuwde concertreiscommissie heeft er namelijk al weer de eerste vergaderingen
opzitten. Eerste stap in het proces is natuurlijk het vinden van een geschikte datum. Ondanks wat
wilde ideeën voor een kerstconcertreis eind 2016, is er na een peiling binnen drumband en fanfare
toch besloten om vast te houden aan de periode rond de herfstvakantie, namelijk 7&8 oktober 2017.
Zet deze dus alvast met dikke rode stift in je agenda (of in je telefoon natuurlijk). Volgende stap is het
vinden van een jeugdherberg en concertlocaties die het liefst niet al te ver uit elkaar liggen. Ook
vinden we het zeer belangrijk dat er in de omgeving ook ’s avonds ‘wat te doen is’. De commissie is
hier op dit moment volop mee en heeft al een aantal opties in overweging. Desalniettemin, mocht je
suggesties hebben, meld het dan gerust aan een van de commissieleden. Als commissie hebben we
er al ontzettend veel zin in en als er meer te melden is dan horen jullie het!
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♪ Noteer alvast in de agenda... ♪
Zo 24-Jan
Ma 7-Maart
Wo 15-Maart
Ma 28-Maart
Za 2-April
Zo 17-April
Za 7 of 14 Mei

Prinsenreceptie
Jaarvergadering
Jeugdorkest: Frietjes eten en optreden bij Eigenwijs (voorheen
ZijActief Beringe) Onder voorbehoud
Geen repetitie i.v.m. Pasen
17:30 uur Ceciliamis
Voorspeelmiddag
Plantenactie

♪ Hofkapel wist-je-datjes ♪
-

… hofkapel lid Gerard v. Bommel zijn eigen verjaardagsfeestje op Jamaica viert?
… de Hofkapel -1 stiekem op geheime missie is geweest, naast de nodige carnavalsrepetities?
… de Hofkapel er van uit ging dat Gerard een retourtje had geregeld zodat ze een serenade
konden brengen?
… op Schiphol bleek dat Gerard helemaal geen retourtickets geregeld had?
… het optreden op Jamaica op 27 december hierdoor helaas ook niet door kon gaan?
… de Hofkapel niet voor 1 gat te vangen is en een geniale oplossing bedacht heeft?
… de van Bommel-senior even tijdelijk vervangen is door de van Bommel-junior om de
hofkapel op peil te houden?
… de Hofkapel sowieso een nieuw lid heeft mogen verwelkomen in de persoon van Xander
Alferink, trompettist?
… het lastig is om als Hofkapel – 1 samen te repeteren als de heer van Bommel geen enkele
normale repetitie mist?
… de Hofkapel -1 hier ook weer een oplossing voor heeft gevonden in de hoop dat Gerard
vooral in huis bleef en niet rond ging dwalen door het dorp?
… het ook een geluk voor de Hofkapel was dat Gerard toch onverwachts een repetitie mistte
omdat hij door de rug was gegaan?
… de Hofkapel een heuse eigen movie heeft opgenomen op Schiphol… of was de movieset
toch in de Sprunk? Bekijk de film hier: https://www.youtube.com/watch?v=ihmWCKcGql0
… de Hofkapel ook de movieset weer netjes in originele staat heeft terug gebracht?
… de Hofkapel zelfs zonder Gerard de grootste lol heeft gehad, maar zij natuurlijk liever met
z’n allen lol trappen?
… een volgend Hofkapel lid die iets te vieren heeft, nu gewaarschuwd is!
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