Editie Januari 2017
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!

♫ Geslaagden ♫
In de afgelopen periode is de volgende leerling geslaagd:
Milan Peeters – A Diploma praktijkexamen Tamboer A

♫ Wat hebben we gedaan? ♫
♪ Jeugdorkesttreffen ♪
Afgelopen jaar vond op zondag 16 oktober de
tiende editie plaats van het jeugdorkesttreffen.
Ook dit keer weer vol enthousiasme en plezier
georganiseerd door onze vereniging.
De commissie Jeugdzaken is elk jaar al vanaf januari
in touw om dit evenement weer in goede banen te
leiden en te proberen er een geslaagde dag van te
maken.
De tiende editie werd beloond met maar liefst 8
deelnemers met inmiddels ook deelnemers buiten
onze regio Peel en Maas. Zo was ditmaal America
voor de eerste keer van de partij maar kregen we ook bezoek uit Duitsland, het jeugdorkest uit
Herzogenrath had er een heel gezellig dagje uit van gemaakt.
Afgelopen jaar heeft de organisatie het
jeugdorkesttreffen iets anders ingericht en werd
gekozen voor een afsluitend optreden verzorgd door
Jeugdharmonie Koninklijke Philharmonie uit Bocholtz.
Een grote jeugdharmonie die in de wijde omtrek
bekend staat voor gegarandeerd een geweldig
optreden. Zo ook deze middag, ieder heeft genoten van
alle optredens en het was fijn om al deze verenigingen
in ons midden te hebben. De organisatie mag weer
spreken van een geweldige opkomst aan publiek, veel
dank aan de sponsors In de Sprunk, Wim van Dommelen
en Jumbo Harald & Ilse van Beek Panningen, ook erg veel dank aan de vrijwilligers en we zijn
wederom erg trots dat wij dit als kleine vereniging ieder jaar weer kunnen en mogen organiseren.
Het komende jaar zal het jeugdorkesttreffen plaatsvinden op zondag 29 oktober, de eerste
voorbereidingen worden alweer getroffen!
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♪ Miniconcert + Presentatie nieuwe uniformen ♪
Na en jaartje van voorbereiding, mochten
de fanfare, de drumband en het
jeugdorkest op zaterdag 15 oktober
eindelijk de nieuwe outfits aan het publiek
showen, tijdens een miniconcert dat in het
teken stond van de Böhmische en Tiroler
muziek.
Marlie en Cindy zijn er uitstekend in
geslaagd om aan ieders wensen te voldoen.
Na verscheidene gesprekken met de
leverancier Pisa uit Eindhoven, werden
tijdens de jaarvergadering door eigen
mannequins (Emiel en Rosan), de ideeën aan
de leden voorgesteld.
Na discussie over stofjes, kleurtjes, knopen en epauletten kon een “passessie” afgesproken worden.
Eerst werden de maten van iedereen genomen. Net voor de zomer waren de pakken klaar.
Sommigen konden het pak direct mee naar huis nemen, maar voor enkelen waren er nog wat kleine
aanpassingen nodig.
Op 15 oktober waren we er klaar voor. Ook het jeugdorkest, dat nieuwe polo’s had gekregen in
dezelfde kleuren als de “grote” fanfare en drumband.
Voor de pauze werd er afscheid genomen van het
oude pak. Dit alles met de vrolijke klanken van
stemmingsmuziek uit de Alpen. In de pauze werd er
van kostuum gewisseld en volgde de presentatie van
de nieuwe outfit, wat vele “ah’s en oh’s” bij het
publiek ontlokte. Of dit geholpen heeft om het
optreden tot een groot succes te maken? Of was het
toch de bijdrage van Toeter-Thijs met zijn Alphorn? In
ieder geval hebben we een prachtig concert gespeeld
voor een laaiend enthousiast publiek!
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♪ Sint Maarten ♪
12 november in het vorige jaar was het Sint Maarten. Traditiegetrouw trekken wij als Fanfare en
Drumband voorop in de stoet richting de troshoop. Dit uiteraard nadat alle kinderen vele deurbellen
en liederen hadden laten klinken. De troshoop was al goed aan het branden toen we daar aan
kwamen, waar we even konden genieten van het mooie plaatje met een lekkere oliebol!

♪ Sint Nicolaas ♪
De intocht van Sint Nicolaas in 2016 stond vooral in het teken van de wind, die ook door de straten
van Koningslust heen joeg. Gelukkig was iedereen hier goed op voorbereid, en heeft dit niet tot
problemen geleid. Ook de Sint was hier goed op voorbereid, door tijdens de intocht een mooie pet te
dragen, omdat de mijter te veel wind zou vatten. Eenmaal binnen gekomen was deze pet weer snel
omgeruild voor de mijter, en kon het feestje voor de kinderen beginnen in de Sprunk!

♪ Wist je al dat… ♪
-

Pleun en Anouk heel, heel, heel erg blij zijn met hun nieuwe bugels?
Zij extra goed voor hun oude bugels zorgden, wetende dat ze de nieuwe bugels volgens Jan
Joosten eerst moesten verdienen?
Hofkapel "Sjots, Sjeif en oeht de maot" de liedjesavond gewonnen heeft en daardoor op 13
januari jl. naar P&M is geweest om ons dorp te vertegenwoordigen?
Het verslag van dit geweldige evenement iets verder in deze Notenkraker te lezen valt
Bart zich op de bijna uitgerekende bevallingsdatum van Judith afmeldde voor de repetitie en
het bugelclubje al mee wilde helpen puffen? Terwijl later bleek dat alles rustig was?
Renee het bij onze trompettisten erg gezellig vindt en graag mee blijft spelen?
Ze het zelfs zo leuk vindt om mee te doen dat ze de verjaardag van Karst half laat schieten
om zo toch mee te kunnen spelen tijdens het kerstconcert
Pim Janssen gestart is met muziekles, welkom en succes Pim!
Ivo Steeghs voortaan aankondigt in wat vorm hij is tijdens de repetitie
De drumband zo van tevoren al weet wat ze op die avond kunnen verwachten
Hij laatst blaakte van het zelfvertrouwen en zelfs zei in ‘Topvorm’ te zijn
De hele repetitie geen enkele foute slag te horen was

Ivo Steeghs in topvorm!
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♪ Jumbo ‘Spek de Kas actie’ ♪
Ook afgelopen jaar hebben wij als vereniging weer deelgenomen aan de Jumbo ‘Spek de Kas actie’.
Mensen die een bezoekje brengen aan de supermarkt kunnen hun bonnetje toewijzen aan onze
vereniging waarbij elk bonnetje een bepaald gedrag vertegenwoordigt. Het resultaat van deze actie is
te zien in onderstaande afbeelding.
Hierbij willen wij als vereniging iedereen bedanken die met deze actie ons heeft gesteund!
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♪ Geboortenieuws ♪
In de afgelopen periode zijn 2 leden van de vereniging
trotse papa en mama geworden!
Op 5 november 2015 werd Rav geboren, zoon van de
trotse ouders Marlie Kurvers & Luuk Craenen.
Op 1 december 2016 werd Wout geboren, zoon van de
trotse ouders Bart Smets & Judith Smets-Smeets.

Via deze weg willen wij de trotse ouders nogmaals van harte feliciteren en al het geluk van de wereld
toewensen met deze twee kleine wereldbewoners!
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♪ Kerstconcert ♪
Ook afgelopen jaar was het kerstconcert in samenwerking met Konzagro weer een groot succes. In
een als vanouds mooi versierde gymzaal werden de krachten van het jeugdorkest, de fanfare,
Konzagro en de drumband gekoppeld voor een maximaal resultaat. Een goed gevulde zaal zag dan
ook een gevarieerd optreden waarin ook nog ruimte was voor de kerstgedachte, een loterij en
lekkere zelfgebakken wafels.
Ondanks het feit dat dit concert ieder jaar opnieuw weer succesvol verloopt, zal het volgend jaar
toch anders zijn. De fanfare en de drumband zitten dan namelijk volop in de voorbereiding voor het
Proms concert 2018, dat samen met Beringe wordt gehouden. Buiten het feit dat dit natuurlijk veel
repetities vereist, is het ook belangrijk om samen met Beringe podiumervaring op te doen. Vandaar
dat in 2018 een ‘Pre-Proms concert’ is verkozen boven het kerstconcert. Gelukkig betekent dit niet
dat er helemaal geen kerstconcert gehouden zal worden omdat Konzagro gewoon weer ‘acte de
présence’ zal geven.

♪ Winterconcert Drumband ♪
Na een aantal jaar van afwezigheid, deed de drumband van Eendracht Maakt Macht dit jaar weer
mee aan het drumband winterconcert dat dit jaar plaatsvond in La Rochelle in Roggel. Ook voor het
eerst in lange tijd kon de drumband weer met volledige getalen aantreden om zo hun repertoire ten
gehore te brengen.
Na een ander korps en een schutterij mocht de Drumband van E.M.M. als derde aantreden in de
mooie grote zaal in Roggel. Vijf verschillende nummers werden ten gehore gebracht. De spits werd
afgebeten met de mars Coma Sola. Hierop volgde een nieuw nummer dat de drumband nog maar
een keer had gespeeld voor publiek, genaamd TranceXxion. Als derde nummer werd het concertwerk
Napoleon Bonaparte gespeeld. Niet alles liep even vlekkeloos, maar dat mocht de pret niet drukken
in de goed gevulde zaal met onbekenden en een aantal trouwe toeschouwers. Het vierde nummer
was weer een nieuw werk. Het muziekwerk, genaamd Groove Garden, deed zijn naam eer aan
doordat de Groove duidelijk te horen en te voelen was tijdens de uitvoering! Er werd afgesloten met
nog de mars Clicks. Leuk feitje hierbij is dat de schrijver van deze mars, Vincent Cox, voor een aantal
drumbandleden nog een oud muziekleraar is geweest. Met een luid applaus werd het optreden
afgesloten.
Na het opruimen van alle materialen werd er nog naar het concert van de drumband van Helden
geluisterd. Deze drumband, ook onder leiding van Koningslust instructeur Leon Nevels, liet
verschillende stukken horen met veel melodisch werk. Een genot om naar te luisteren!
Na afloop van het optreden van Helden kwam Leon nog terug met het bericht dat het concert goed
was ontvangen bij het publiek en dat hij vele complimentjes had ontvangen voor het leuke optreden
van de drumband. Al met al kon er dus terug worden gekeken op een harstikke leuk concert met een
goede afloop en veel leuke, positieve reacties.
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♪ Dubbele winst voor de Hofkapel! ♪
Op vrijdag 13 januari 2017 mocht onze
hofkapel Koningslust vertegenwoordigen op
het ‘Vastelaovend Leedjesconcours van Peel
en Maas’.
Hiervoor hadden ze onze eigen
‘Leedjesaovend’ in de Sprunk gewonnen als
‘Hofkapel Sjots, Sjeif en oeht de Maot’ met
het nummer ‘Te Zaate Hermenie’, met tekst
van Henk en Cindy Conjaerts en muziek van
Marcel Driessen, opgenomen in onze eigen
‘Kunningsluster’ studio de Gymzaal, bij PeterPaul Timmermans.
Een grote delegatie (3 bussen vol en nog een grote groep op eigen gelegenheid) uit ‘Kunningslus’
begeleidde de Hofkapel naar Palladio in ‘Helje Durp’, waar de organisatie dit jaar in handen was van
onze eigen ‘Brookhaze’.
Dit werd een avond waar ons ‘Kunningslus’ weer eens helemaal op de kaart werd gezet. Van begin
tot het einde was het een groot feest. De jonge Kunningsluster groep ‘Meine Mutti’ kreeg de eer om
het voorprogramma te verzorgen. De hele zaal brulde en danste mee. Volgens leadzanger Roel kon
alles na ‘Meine Mutti’ alleen maar beter worden! En hij kreeg gelijk! Zij haalden nog nieuwe
optredens binnen en de Hofkapel werd dik verdiend de winnaar van de ‘PJP-bokaal’, de
presentatieprijs. Hier was niets op af te dingen! Met veel bravoure werd er goed gezongen, een
schitterende act neergezet (met dank aan Inge) in prachtige kostuums.
De hofkapel mocht uit handen van burgemeester Wilma Delissen de felbegeerde prijs ontvangen. De
eerste keer een eerste prijs voor ‘Kunningslus’! Daarna werd er nog een feestje gebouwd in Palladio
met alle fans.
Hofkapel: Van harte Proficiat met dit geweldige resultaat!
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♪ Nieuws uit het bestuur ♪
Binnen het bestuur zijn er een aantal veranderingen op komst. Allereerst heeft Koen Ottenheijm te
kennen gegeven dat hij vanaf de jaarvergadering uit het bestuur zal stappen. Dit omdat de
bestuurlijke taken niet langer te combineren zijn met zijn steeds drukker wordende agenda. We
betreuren dit besluit, maar willen Koen vooral ook bedanken voor de 8 jaar waarin hij met passie en
grote inzet deze bestuursfunctie heeft vervuld. Natuurlijk betekent dit ook dat we op zoek gaan naar
een vervangend bestuurslid. Mocht iemand zich geroepen voelen, van binnen of buiten de
vereniging, dan horen wij dat graag.
De tweede verandering die ons staat te wachten is het terugtreden van Han Loozen als voorzitter,
begin 2018. Gelukkig wil Han wel binnen het bestuur actief blijven en op die manier een opvolger op
weg helpen en van de nodige adviezen voorzien. Het bestuur is op de achtergrond al druk zoekende
naar een nieuwe geschikte kandidaat. Dit betekent niet dat aanmeldingen of suggesties niet meer
welkom zijn. Dus mocht iemand interesse hebben in deze functie, of een bekende hebben waarvoor
dit wellicht een leuke en uitdagende taak zou kunnen zijn, dan biedt Han of een ander bestuurslid
altijd een luisterend oor.

♪ Carnavalsnieuws ♪
Afgelopen zondag kwam bij de onthulling van de Brookhaeskes Eefje Moors naar voren als
jeugdprinses Eefje de 1e ! Komend jaar zal zij regeren samen met haar jeugdprins Stan de 1e.
Dit betekent dat het Jeugdorkest dit jaar een heuse prinses in de gelederen heeft! Namens de
vereniging willen wij Eefje en ook Stan van harte feliciteren en bovendien ontzettend veel plezier
toewensen in de komende Carnavalsperiode! Alaaf!
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♪ Noteer alvast in de agenda... ♪
Zo 12-Feb
Ma 27-Feb
Za 4-Maart
Ma 6-Maart
Zo 19-Maart
Ma 17-april
Zo 23-April

Prinsenreceptie
Geen repetitie i.v.m. Carnaval
Cecileamis
Jaarvergadering (geen repetitie fanfare & drumband)
13:30 uur Voorspeelmiddag
Geen repetitie i.v.m. Pasen
11:00 Battle of Sounds (Jeugdorkest) in Beringe

♪ Puzzel ♪

♪ Tot slot… ♪
Heb je nog een goed idee of een leuk stukje wat je graag in de Notenkraker terug zou willen zien?
Dat kan!
Alle input kan opgestuurd worden naar koenottenheijm@hotmail.nl en dan zorgt de redactie van de
Notenkraker ervoor dat dit in de volgende editie geplaatst wordt!
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