Editie April 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!

♫ Wat hebben we gedaan? ♫
♪ Caecilia-Mis ♪
Op zaterdag 4 maart speelde de fanfare tijdens de Eucharistieviering in de kerk. Jaarlijks herdenkt
fanfare en drumband Eendracht Maakt Macht tijdens de Cecilia-mis de overleden leden. Vroeger
vond dit altijd plaats tijdens het laatste weekend in november. Vanwege de drukke tijd en omdat we
de bezetting niet rond konden krijgen, zijn we uitgeweken naar begin maart.
Het was een erg mooie viering met mooie klankstukken. Oude nummers werden ten gehore
gebracht, maar ook nieuwe zoals ‘Down bij the Salley Gardens’, een Iers volkslied van Patrick
Millstone. Ook speelde de fanfare “Mijn leven is van mij’, uit de musical Elizabeth en gearrangeerd
door Emiel Verhaegh. Onze kerk leent zich hier uitstekend voor met zijn prachtige akoestiek. Voor de
muzikanten ook heel fijn om er te spelen.
De pastoor en de kerkgangers bedankten aan het eind van de mis met een groot applaus.

♫ De Notenkraker ♫

Editie April 2017

Pagina 1

♪ Prinsenreceptie ♪
De prinsenreceptie had dit jaar een special karakter voor de EMM leden omdat de
vertegenwoordigers van CV de Brookhaze bij het zoeken naar een geschikte prins hun oog hadden
laten vallen op Derk Verhaegh, een voormalig lid van zowel de drumband als de fanfare.
Dit was voldoende reden om de voormalig collega bij zijn eigen receptie eens op de proef te nemen,
en te kijken wat er nog over was van het niveau van zijn oude hobby. Het plan was om de ‘Funny
sticks’ te spelen, een voordracht waarbij de slagwerkers een gecompliceerd samenspel van
stokslagen uitvoeren tegen zowel de eigen stokken als die van de buurman. Een foutje is daardoor
meteen zichtbaar voor de toeschouwers en dus was het leuk om Derk op deze manier een beetje te
kijk te zetten.
Althans, dat was het idee. In de praktijk bleek echter alles anders te zijn, want ondanks een
afwezigheid van meerder jaren was prins Derk nog in staat om het stuk van begin tot eind foutloos
mee te drummen, uit het hoofd. Daarmee toonde hij zich een waardig prins, niet alleen vanwege de
specifieke kwaliteiten die de carnavalsclub in hem zocht, maar ook vanwege de muzikale kwaliteiten
die nog steeds ruimschoots aanwezig waren en hem waarschijnlijk tijdens de carnaval nog regelmatig
van pas zijn gekomen.
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♪ Voorspeelmiddag ♪
Op zondag 19 maart was het tijd om te gaan luisteren naar hetgeen onze leerlingen tijdens hun
muziekopleiding allemaal geleerd hebben. Het weer was een beetje druilerig dus veel mensen kozen
ervoor om de voorspeelmiddag in de Sprunk bij te wonen.
De zaal zat helemaal vol wat het natuurlijk des te spannender maakte voor alle leerlingen.
En wat deden de leerlingen het goed zeg, superknap hoe zij helemaal alleen (sommigen met z’n
twee) voor zo’n volle zaal hun muziekstukken speelden. Bij het slagwerk was zelfs de vader van
Getachew van der Sterren gestrikt om samen met Getachew een nummer te drummen.
Stuk voor stuk leuke optredens en allemaal goed op weg!
De voorspeelmiddag werd afgesloten door de blokfluiters en daarna wachtte het publiek nog een
spetterend optreden van jeugdorkest Crescendo die het publiek o.a. meenam het circus in.
Een gezellig, leerzame, muzikale maar zeer geslaagde voorspeelmiddag!
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♪ “Bugel speule zit in mien genen…” ♪
Zoals velen van jullie weten is onlangs de muzikale familie weer
verblijd met enkele geboortes. In november werd Wout bij Bart en
Judith Smets verwelkomd.
Een goede reden voor de bugelmaatjes van Bart om stiekem een
kraamvisite te plannen, alleen Judith was op de hoogte en Bart
wist nergens vanaf.
In het geheim werd er een app aangemaakt en werden de plannen
gesmeed.
Uiteraard konden ze niet op kraamvisite gaan zonder cadeautje….
Een heel toepasselijk cadeautje!

Want niet alleen Bart speelt bugel maar ook Judith is voorzichtig aan het proberen of zij ook talent
heeft om bugel te spelen… en ja 1+1 = 2… een nieuwe bugelspeler in de dop is geboren.
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♪ Wist je al dat… ♪
-

Kaj een ei kwijt was;
Er opgemerkt werd dat we gelukkig een dokter in de zaal hebben;
Kaj zich "terugtrok" in ons muziekhok;
Hij weer snel naar buitenkwam;
Hij blij verkondigde dat hij er weer twee had;
Er toen weer verder gemusiceerd kon worden met twee muziekeieren.

♪ Plantenactie ♪
Op zaterdag 06 Mei 2017 staat de jaarlijkse Pot- en plantenactie weer op de planning. Net zoals bij
de voorgaande edities gaan we weer vanaf 09.30 uur met wagen en kar langs bij de Koningsluster
mensen, om zoveel mogelijk huishoudens te verblijden met prachtige pot- en of perkplanten!
Zoals ook al in de mededelingen kenbaar gemaakt, zijn er nog 2 reservedata ingepland, te weten
zaterdag 29 april 2017 en zaterdag 13 mei 2017. Noteer dit ook met potlood in de agenda, want
helaas zijn we mede afhankelijk van het weer voor wanneer de planten klaar zijn voor de verkoop.
Dit jaar is er ook de mogelijkheid voor de mensen om op vrijdagavond 05 mei tussen 19.00 en 21.00
planten te halen bij Thei Peeters in de loods op de Remer 4. Dit om zo nog beter van dienst te
kunnen zijn voor de mensen die zaterdagochtend iets anders gepland hebben. Iedereen die op
zaterdag 06 mei 2017 niet aanwezig kan zijn, gelieve zich af te melden bij William Joosten. Een
volledige selectie van de te bestellen planten volgt nog in een later stadium via een folder die huisaan-huis bezorgd wordt.
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♪ Door de roze muzikale bril van….
Hofkapel “Sjots, Sjeif en oeht de maot”♪
De hofkapel is al vele jaren van de partij tijdens het carnavalsseizoen
en heeft ook al enkele keren deelgenomen aan de liedjesavond van
CV de Brookhaze. Maar 2016-2017 werd een unieke beleving!
Hoe het begon: soms wordt het tijd voor iets nieuws… een nieuwe
naam én een nieuwe outfit.
Zo gezegd, zo gedaan en daar stond de “vernieuwde” hofkapel op 12
november voor het eerst in hun nieuwe outfit én na enkele jaren van
afwezigheid in –bijna- volledige bezetting ook weer op de bühne als
deelnemer aan de liedjesavond.
Tekst klaar; tijd voor het wekenlang oefenen, danspasjes onthouden,
tekst onthouden, choreografie bedenken, kleding regelen en
uiteindelijk de studio-opname.
En toen werd het 12 november… DE datum waarop het carnavalsseizoen voor de hofkapel alleen
maar sjieker werd.
We wonnen de liedjesavond van CV De Brookhaze met het liedje “Te zaate hermenie” en mochten
daardoor op 13 januari (jawel vrijdag DE 13e) het liedje ten gehore brengen tijdens het door CV de
Brookhaze georganiseerde P&M Liedjesfestival in Palladio.

De overwinning tijdens de eigen liedjesavond was al een feestje op zich.
Wat was het geweldig, terug van weggeweest en de 1e plek behalen. Gewoon overweldigend!
De weken erna stonden in het teken van, hoe kan het ook anders: oefenen (zang én dans), de kelen
blijven smeren, opnames voor P&M promofilmpjes en natuurlijk ook de muziekstukken repeteren.
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Het optreden tijdens het P&M liedjesfestival was grandioos, wat hebben we allemaal ontzettend
Genoten. De sfeer, de juichende fans (en niet alleen uit Koningslust), de adrenaline, het plezier
samen en als kers op de taart: het winnen van de PJP bokaal (presentatieprijs) en een mooie
einduitslag bij het Lindebuimkes algemene klassement.
Met 13 personen op de bühne, dus 1 bokaal is een beetje weinig en we dachten: 3 stukken is fijner,
dan kunnen we sneller rouleren. Nee dat is flauwekul maar onze bokaal is diezelfde avond nog bij het
2e optreden helaas in 2 stukken uit elkaar gegaan, na afloop was de bokaal verdwenen en na
uiteindelijke terugkomst via een ander dorp bleek de bokaal van 2 in 3 stukken omgetoverd te zijn.
We vinden dit uiteraard heel erg treurig en hebben dus maar kort van de bokaal mogen genieten,
maar dat mocht de pret voor de rest van het seizoen
zeker niet drukken.
Daarna brak een druk seizoen aan, naast het zingen
werden we als hofkapel uiteraard ook op diverse
activiteiten verwacht om muziek te maken. Als extra
(zang)optredens kwamen hier de Britse Boetezitting in
Maasbree, de sleuteloverdracht in Panningen (samen
met de dansmarietjes op de bühne) en een bezoek aan
de Groenling in Panningen bij.
Het werd een op en top intensief plezierig carnavalsseizoen, muziek maken en ons liedje brengen.
Wat was het elke keer leuk om te zien dat iedereen meedeed, de dansmarietjes (en vele anderen)
die onze danspasjes binnen no time mee konden dansen, de tekst die bij velen bleef hangen, de
complimenten voor onze nieuwe outfit, het veelvuldig samenzijn en het plezier wat we met elkaar
hebben beleefd tijdens de diverse optredens.
Het seizoen werd afgesloten met een laatste optreden tijdens het ½ vastenhudjesbal in Koningslust.
Iedereen super bedankt voor het meebeleven van dit prachtig seizoen en tot op de liedjesavond in
november!
Muzikale groeten,
Hofkapel “Sjots, Sjeif en oeht de maot”
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♪ Nieuws uit het bestuur ♪
Eind vorig jaar kwamen we met het heuglijke nieuws dat Marlie Kurvers trotse moeder van Rav is
geworden. Deze mooie gebeurtenis brengt echter ook andere taken en verplichtingen met zich mee
die af en toe kunnen conflicteren met een door hobby’s druk gevulde agenda. Vandaar dat de
beslissing die Marlie heeft genomen, namelijk om te stoppen binnen het bestuur, een begrijpelijke is.
Natuurlijk vinden we dit erg jammer. Toch willen we Marlie op de eerste plaats vooral bedanken voor
haar inzet en succes wensen met Rav. Mocht er in de toekomst weer wat ruimte in de agenda
ontstaan, dan blijft Marlie natuurlijk harstikke welkom!

♪ Zomerconcert ♪
Waar we inmiddels gewend waren aan een vaderdag-, moederdag- of voorjaarsconcert, is er dit jaar
voor gekozen om een zomerconcert te geven, en wel op 8 Juli. Dit concert staat, zoals de naam al
doet vermoeden, gepland in de zomer en biedt daarom de uitgelezen mogelijkheid om buiten
gehouden te worden (mits het weer dit toelaat). De muziek die hier gespeeld wordt komt voor een
deel overeen met de muziek die we ook op de concertreis zullen gaan spelen.
Alle belangstellenden die net niet genoeg geïnteresseerd zijn, of simpelweg niet in de gelegenheid,
om helemaal naar Duitsland af te reizen hebben dus toch de mogelijkheid om een sfeerimpressie te
krijgen. Omdat enkele werken voor het eerst worden gebracht is er een garantie op vernieuwing.
Een ander goed argument om dit concert te bezoeken is natuurlijk dat het buitengewoon prettig is
om in een heerlijk avondzonnetje op een terrasje te genieten van mooie door een gemotiveerde
groep gespeelde muziek, zoals ook op de bijgevoegde foto van een eerder editie uit 2015 duidelijk te
zien is.
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♪ Noteer alvast in de agenda... ♪
Zo 23-April
Za 29-April
Za 6-Mei
Za 13-Mei
Ma 5-Juni
Ma 12-Juni
Zo 18-Juni
Zo 18-Juni
Za 24-Juni
Za 8-Juli
Ma 10-Juli
Vr 14-Juli

11:00 Battle of Sounds (Jeugdorkest) in Beringe
Reservedatum Plantenactie
Plantenactie
Reservedatum Plantenactie
Geen repetitie i.v.m. Pinksteren
Exercitie
Communie, Mis begint om 10.00 uur
Play-In
Jeugdvierdaagse
Zomerconcert + Maken groepsfoto
Laatste repetitie voor de vakantie
Afsluitings Barbeque

♪ 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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