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Editie September 2018 
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. 
 

In deze editie komen ook enkele gastredacteuren aan het woord. Namens de eindredactie 
hartelijk dank hiervoor. Op deze manier krijgen we het voor elkaar om leuke artikelen te 
publiceren vanuit een andere invalshoek! 
Veel leesplezier gewenst!  

 
♫ Wat hebben we gedaan? ♫ 

 
♪ Geslaagden ♪ 

Vlak voor de vakantie kwamen de resultaten van de examens nog binnen. Een zeer mooi resultaat 
voor alle deelnemers vanuit onze vereniging!  
 
Onderstaand een korte opsomming van de geslaagden incl. examen: 
Anouk Smets – praktijkdiploma A Hafa 
Pim Janssen – theorie A Hafa 
Pleun Duijf – theorie A Hafa 
Karst van Megen – theorie A Tamboer 
 
Daarnaast hebben we voor het komende muziek(leer)jaar 6 enthousiastelingen die op een 
instrument gaan beginnen. 2 op de hoorn, 1 op de altsax en 3 gaan starten met slagwerkles. 
 
Positieve ontwikkelingen onder de noemer: “De jeugd heeft de toekomst”! 
 

♪ Plantenactie 2018 ♪ 
We kijken weer terug op een geslaagde 
plantenactie. Vanwege het warme weer was 
het assortiment iets anders/kleiner dan dat u 
van ons gewend was, maar de kwaliteit van 
de pot en perkplanten is nu eenmaal 
belangrijker dan de kwantiteit. Ondanks dit 
beperktere aanbod hebben we toch veel 
planten kunnen slijten, waarvoor we u willen 
bedanken. Desalniettemin doen we er 
volgend jaar alles aan om weer met een 
uitgebreide selectie langs uw deuren te 
komen. 
 
En oh ja, Kevin had dit jaar zijn harem vernieuwd. Ook dit bleek een dreamteam te zijn! 
 
Nogmaals bedankt, en tot volgend jaar!  
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 ♪ Concert Halte 2 ♪ 
Vrijdagavond 6 juli. De muzikale trein stopte op het terras van de Sprunk. 
Na de 1e halte in de gymzaal op 18 maart, bleven drumband en fanfare zitten.  
Konzagro was daarna ingestapt, om samen verder te reizen naar de 2e halte! 
 
De reisverhalen werden goed ontvangen door een zeer enthousiast publiek. 
Het weer was geweldig en daarom werd het concert op het laatste moment naar buiten verplaatst. 
Een kleine concessie aan het geluid, maar dit kwam de sfeer van het vakantiegevoel zeker ten goede. 
Het publiek kon genieten van de zomer, met vlotte muziek, achter een verkoelend drankje. 
 
De drumband opende het concert op spectaculaire wijze met razendsnelle stokvoering en “Hiiiii’s”en 
“Hooooo’s” met ‘Japanese Take Away’. De fanfare bracht populaire muziek zoals, ‘Piano Man’, 
‘Proud Mary’, ‘Feeling Good’ en begeleidde Emiel Verhaegh, die ‘Het Dorp’ van Wim Sonneveld zong. 
Konzagro zong bekende hits als ‘Just give me a Reason’ en ‘Home’.  
Na de Finale van fanfare en Konzagro met ‘Champs Elysees’ en fanfare en drumband met 
‘Copacabana’ en de avondzononder ging, werd er nog lang nagepraat op het gezellige terras. Een 
fijne afsluiting voor een welverdiende vakantie! 
 
En dan nu door met zijn allen naar de 3e Halte op 3 november aanstaande. 
Wie stapt er nog meer in de muzikale trein??? 
Een ding is zeker: Dit mag U niet missen! Noteer deze datum alvast in de agenda. Een avondvullend 
programma en geloof maar dat het swingt! 

 

♪ Jeugdvierdaagse ♪ 

Op zaterdag 23 juni was het weer tijd om de lopers uit Koningslust voor te gaan tijdens het defilé van 
de Jeugdvierdaagse. Het is altijd weer een hele opgave om met een representief aantal voor de dag 
te komen, maar ondanks de vele activiteiten die men elders heeft is het ook dit jaar weer gelukt. Iets 
na vijf uur mochten we als een van de eerste groepen van start gaan en aan de rode gezichten na 
afloop was het een behoorlijke inspanning. Zonder een repetitie toe te wijden aan het marcheren 
(het is immers te druk aan voorbereiding voor Halte 3) bleek dat dit ons toch nog redelijk goed 
afging. Kijk maar eens goed naar de foto hieronder. Overduidelijk dat ze allemaal netjes in de maat 
van de man rechts voorop lopen. Op naar volgend jaar! 
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♪ Barbecue (door Frans Koch) ♪ 
 
Bijna traditie geworden, barbecueën aan het einde van het seizoen, doch een moeilijk in te plannen 
concert gooide roet in het eten, (lees barbecue) vandaar dat er uitgeweken werd naar het begin van 
het nieuwe seizoen. 
 
Thei en Anja  Peeters hadden hun loods ter beschikking gesteld, slecht weer zou geen probleem zijn. 
Het weer liet ons echter niet in de steek, zodat de barbecue buiten kon staan, met daaromheen de 
meeste mensen die druk bezig waren hun worstje, lapje of stick te garen en uiteraard daarna lekker 
op te peuzelen. De belangstelling voor de jaarlijkse barbecue is best groot en daarom ook best goed 
voor de sfeer. 
 
Gezien het aanbod en hoeveelheid is het niet erg dat er waarschijnlijk nog het een en ander uit de 
kas bij moet, zeker de lage prijs voor de jeugdleden vind ik een must. 
Ik zag jeugdleden die tussendoor aan het sjoelen of met andere spellen doende waren. Aan hun 
enthousiasme kon je duidelijk afleiden dat ze het wel naar hun zin hadden, erg goed voor onze 
vereniging. 
 
Over en weer werd er gezellig gepraat en verteld, vakantie herinneringen en ander nieuws 
uitgewisseld. Er was goed gezorgd door de organisatie, diverse vleeswaren, salades, sausen en fruit 
waren voorhanden, ook de variatie in drank (en  goed gekoeld) was prima voor mekaar. Compliment 
voor de mensen die dat weer mogelijk maakten. 
Ik hoop er volgend jaar weer bij te zijn! 

 

♪ Crazy Crescendo (door Marc van der Sterren) ♪ 

Onze jeugd ging volledig het dak uit op die mooie 
junidag in Beringe. Crescendo, het orkest waar de 
leerlingen uit Koningslust en Beringe zich in hebben 
verenigd, ging helemaal crazy tijdens het 
promsconcert Crazy Crescendo.  
 
Met een zwarte bril op en een jazzy hoedje vormde ze 
een waar blues-orkest en ontvingen ze de gasten op 
de muziek van Everybody Needs Somebody. De 
Wieksjlaag puilde uit met ballonnen en confetti toen het orkest een ware circusact opvoerde met 
The Circus is in Town. Het dak ging eraf bij nummers als Do I ever van Kensington en Budapest van 
George Ezra Happy van Pharell Williams en Havana Camilo Cabello. Vooral ook vanwege de twee 
zangeressen die de sterren van de hemel zongen. De meest geloofwaardige act was echter die van 
Willem Lindelauf die de kledij van Magere Hein mocht lenen voor om Thriller van Michael Jackson te 
dirigeren. 
 
Het bleef nog lang onrustig in Beringe. 
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♪ Uitstapje Jeugd in Opleiding (door Cindy Conjaerts) ♪ 

Op woensdag 27 juni werd 
muziekjaar 2017-2018 
afgesloten met het jaarlijkse 
jeugduitstapje voor al onze 
jeugd in opleiding. 
 
Onder begeleiding van de 
jeugdcommissieleden zijn de 
jeugdleden gaan bowlen bij 
Niëns in Maasbree. Elk jaar is 
het weer een leuke activiteit 
waar de jongere jeugd en 
oudere jeugd telkens weer naar 
uit kijkt en veel plezier aan 
beleefd.  
 
Maar van al dat gebowl krijgt iedereen ook altijd erge honger. 
 
Na afloop werd dan ook koers gezet richting de Sprunk waar alle jeugd heerlijk kon smullen van de 
frietjes… niet uit het vuistje maar ook dit jaar weer: van de tafel! 
 
Tijdens al dit gesmikkel werd er ook stil gestaan bij de 9 blokfluiters die een heel jaar lang blokfluitles 
hebben gevolgd en waarvan er 6 doorgaan met muziekles. 
 
Maar ook werd stil gestaan bij Anouk Smets, die haar officiële A-diploma overhandigd kreeg. 
De commissie Jeugdzaken kijkt terug op een leuk muzikaal jaar! 
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♪ Repetitiedag Jeugdorkest ♪ 

Op 15 april jl. had het jeugdorkest Crescendo een repetitiedag voor het concert Crazy Crescendo wat 
gaat plaatsvinden op 10 juni as. De dag begon rond de klok  van half 3. De kinderen waren erg 
enthousiast en er werd flink geoefend. Nadat we groepsrepetities hadden gehad, werd er nog een 
keer gezamenlijk geoefend. De puntjes op de i voor de nummers van het concert later die dag.  
 
Het concert is ontstaan om de jeugd op een andere manier kennis te laten maken met muziek. De 
oudere(n) jeugd heeft misschien al eens meegedaan bij de grote fanfare, maar de nieuwelingen 
kunnen zo ook kennis maken met een groter, uitbundiger concert wat helemaal in het teken staat 
van Crescendo. Daarom is er gekozen voor een opzet waarbij de jeugd mee heeft kunnen denken. 
Tijdens onze repetitiedag is er daarom ook flink vergaderd met de jeugdleden. Samen met hen zijn er 
nog heel wat nieuwe ideeën ontstaan om 10 juni een spetterend concert te gaan geven. Om 18.00u 
stond het eten op tafel en werd er gesmuld van de lekkere friet met snacks. Ondertussen stroomde 
het publiek al binnen voor het try out concert.  
 
De jeugd zat om 19.00u klaar op het puntje van de stoel om een super eerste concert te geven. Een 
echte smaakmaker voor wat er nog komen gaat op 10 juni. Daarom vragen we jullie ook via deze 
weg: Zet 10 juni in de agenda! Het belooft een mooi concert te worden. Verdere info volgt zo snel 
mogelijk!  

 

♪ Wist je al dat… ♪ 

 Wist je dat de bugels tijdens de zomerstop samen genoten hebben van het Well’se 
Zwitserlevengevoel?  

 Wist je dat zelfs de meest geoefende bugelspeler op de 1e repetitiedag even naar het 
tankstation is geweest om olie te halen… en niet voor de auto ;) 

 Wist je dat tijdens de 1e repetitie zelfs de (trombone)demper uit de lucht kwam vallen? 

 Wist je dat de 1e fanfarerepetitie behoorlijk wat zweetdruppels vergde? 

 

 

 

 

 

 

 

 
Het Well’se Zwitserlevengevoel  
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♪ Jumbo Spek de Kas actie ♪ 

Ook deze editie zijn wij een van de vele verenigingen die via de Jumbo de kas kan gaan spekken. Ga 
gerust allemaal naar de Jumbo, vraag bij de kassa naar de actie en vul de verkregen ‘zegels’ in box 7. 
 
Wij hopen weer een mooi bedrag bij elkaar te sparen! 
 

 

♪ Cool Percussion Kids ♪ 
Met trots kunnen we melden dat er dit jaar weer begonnen wordt met een jeugddrumband. Het is 
niet voor het eerst dat dit initiatief genomen wordt, maar wegens een te klein aantal slagwerkers is 
in het verleden de stekker eruit getrokken moeten worden. Gelukkig is er inmiddels weer een nieuwe 
groep slagwerkers die voldoende groot is om de jeugddrumband een vervolg te geven. Peter Heijnen 
zal hier mee aan de slag gaan en net als de vorige keer zal dit ongetwijfeld weer resulteren in 
spectaculaire optredens. Bovendien kan er in de toekomst een leuke samenwerking gecreëerd 
worden met de huidige drumband. De repetities vinden eenmaal per twee weken plaats en het 
eerste optreden zal misschien al plaats vinden op het jeugdorkesttreffen op 4 november. Dit is echter 
heel kort dag, waardoor het waarschijnlijk niet reëel is om op zo’n korte termijn al een eerste 
optreden te verwachten. De jeugd van de drumband kan in ieder geval ervaren hoe leuk het kan zijn 
om samen, in een groep, muziek te maken. Bovendien is het een eerste kennismaking met de extra 
complexiteit die komen kijken bij het samenspelen. Het is dan ook zeker aan te raden om de 
jeugddrumband in de gaten te houden, want als ze de smaak eenmaal te pakken hebben zijn ze niet 
meer te stoppen. 
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♪ Vrienden van E.M.M. actie ♪ 

 
In de 1e week van oktober gaan we als vereniging zijnde weer langs de deuren om op zoek te gaan 
naar ’vrienden van’. Deze actie is zo’n 5 jaar geleden in het leven geroepen als vervanging van de 
verouderde Donateursactie. Dit jaar is er gekozen om weer alle huizen langs te gaan. Hiermee is er 
weer kans voor nieuwe bewoners en mensen die tussentijds van gedachten zijn veranderd om zich 
aan te sluiten als Vriend van onze vereniging. Om niemand te kort te doen zullen we dit jaar ook 
weer een ludiek bedankje hebben voor iedereen. Nog kort een verzoek vanuit de organisatie aan alle 
leden, probeer s.v.p. tenminste een avond vrij te houden tijdens deze week. 

 

♪ Kerstconcert ♪ 

De kerst komt er weer langzaam aan, dus tijd voor weer een mooi kerstconcert. Deze zal dit jaar 
verzorgd worden door Fanfare E.M.M. en het zangkoor Konzagro. Om de traditie weer eer aan te 
doen zal het concert weer plaats vinden in de kerk van Koningslust.  
 
Kom allemaal 22 december a.s. luisteren naar een concert vol met kerst muziek. Houd ook de Hallo 
Peel en Maas in de gaten voor de aanvangstijd! 

 

♪ Jubileumweekend 2020 ♪ 
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♪ Wist je al dat… ♪ 

- De drumband het helaas voorlopig zonder Rick Joosten zal moeten stellen; 
- Dat Rick heeft aangegeven door de lange werkdagen en studie daarnaast te weinig tijd heeft 

om op maandagavond te drumstokken te laten rammelen; 
- Dat wij dit uiteraard erg jammer vinden maar wel begrijpelijk; 
- En we zeker hopen dat zodra de drukte voorbij is Rick zijn hobby weer gaat oppakken en zijn 

uniform uit de kast kan gaan halen! 
- De redactie deze keer weinig foto’s en Wist-je-Datjes heeft; 
- Dit voornamelijk komt door het vele regelwerk voor het grote concert wat op 3 november 

gepland staat; 
- Wij alvast kunnen verklappen dat hier binnenkort de resultaten van zichtbaar zullen zijn; 
- Wij hopen om dit ruimschoots goed te maken in de volgende editie met leuke verhalen, 

foto’s en meer Wist-je-Datjes! 
 
 

 

♪ Noteer alvast in de agenda... ♪ 

 Za 22-Sep     Extra repetitie Fanfare (20.00 uur) 

 Eerste week van oktober Vrienden van E.M.M. actie 

 Ma 01-Okt   Repetitie met Triple B 

 Za 13-Okt       Extra repetitie Fanfare (18.00 uur) 

 Wo 24-Okt   Extra repetitie Fanfare in Brunssum (Vertrek 18.30, aanvang 20.00  
Uur) 

 Vrij 2-Nov   Generale repetitie 

 Za 03-Nov      Concert Halte 3: Het eindstation! Aanvang 19.30 uur 

 Zo 04-Nov            eugdorkesttreffen. Aanvang 14.00 uur 

 Za 10-Nov   St. Maarten 
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♪ 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! Zoals ook al vermeld in de kop van 
deze editie, bestaat er ook voldoende mogelijkheid om zelf de pen in de handen te nemen en als 
gastredacteur een stukje aan te leveren! 
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