
  

 

 

De Notenkraker gaat digitaal 

Ziehier het eerste exemplaar van de digitale Notenkraker. De pdf-versie die u gewend 

was, heeft uitstekend gefunctioneerd. Dankzij de uitvinding van de e-mail kwam de 

Notenkraker niet meer in de brievenbus, maar in de mailbox. In de PDF vond u de 

Notenkraker zoals u die gewend was. U kon hem uitprinten en als vanouds lezen op de 

bank.. 

In de praktijk print vrijwel niemand de Notenkraker nog. Bovendien heeft een pdf de 

tekortkoming dat er geen links kunnen worden aangebracht, zoals bijvoorbeeld deze 

naar onze eigen internetpagina. En we kunnen u naar een filmpjes sturen. Omdat dit 

een vastelaovendeditie is vallen we meteen in huis met onze eigen Hofkapel, ofwel onze 

vastelaovensartiesten Sjots Sjeif en oet de Naod die dit jaar voor de derde keer op een 

rij de Liedjesaovend wonnen. Dit keer met het nummer De Queen, waarmee ze ook op 

het PYM Liedjesfestival in Baarlo de blits mochten maken. 

 

 

Sjots Sjeif en oet de Naod tijdens hun optreden in Baarlo 
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Vastelaovend 
  

De Vastelaovend was weer goed 

geslaagd. We hadden een Prinses en 

een Boorebroedegom in ons 

midden. Matthew van der Sterren 

trouwde op Carnavalsdinsdag met zijn 

bruid Niki Nijssen in de Brookhazekoet, 

Inge hield met haar prins Peer receptie in de residentie van CV de Krey. Niet bij de 

Brookhaze dus, maar wel in Brookeze. 

Cindy had Inge flink te grazen genomen. De ophanden zijnde serenade wist ze goed 

buiten beeld te houden. Erger nog was de boodschap dat het haar niet eens lukken om 

zelf naar de receptie te komen van haar beste vriendin. Ze heeft het immers razend druk 

met de verhuizing naar Neerkant. 

Inge was dan ook behoorlijk overvallen met de komst van de delegatie uit Koningslust 

die toch twee marsen kwam spelen in de zaal en een mooi cadeau kwam afleveren, 

gemaakt door Kevin en Renske. 



  

 

 

Voorspeelmorgen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maar vastelaovend is weer voorbij. Terug naar de orde van de dag. En op naar de 

voorspeelmorgen. Op zondag 12 maart laten de leerlingen weer horen wat ze kunnen. 

Het beloofd een ochtend vol verrassende optredens te worden. Komt allen om 10.00 uur 

naar Beej7. 

 

 

 

Voorjaarsconcert 

 

En dan is het eindelijk voorjaar. Met op 26 maart ons voorjaarsconcert.  Op zondag 26 

maart, zelfde plek, maar dan 's avonds om 18.30 uur. En kijk vooral ook naar de agenda 

hieronder, we hebben weer een druk programma voor de boeg!  



 

 

 



 

Agenda 

• 12 maart             Voorspeelmorgen 

• 26 maart             Voorjaarsconcert 

• 3 april                 Jaarvergadering 

• 29 april               Plantenactie 

• 11 juni                 Concert in de Kolck Broekhuizenvorst 

• 18 juni                 Zomerconcert 

• 24 juni                 Jeugdvierdaagse 

• 10 juli                  Laatste repetitie voor de zomerstop 

• 14 juli                  Barbecue 

• 4 september       eerste repetitie na zomerstop 

• 30-9 en 1-10       Concertreis 

• 29 oktober          Jeugdorkesttreffen (JOT) 
  

• 2024                   Promsconcert 

• 2025                   80-jarig Jubileum EMM/GONA 
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Macht te Koningslust, bestaande uit de leden Bas Lemmen, Harm Caelers, Renee Janssen, Jan 

Joosten, Marc van der Sterren, Dorothee Verhaegh. 
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U kunt hier uw voorikeuren van verzending aangeven of uzelf afmelden van deze nieuwsbrief. 
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