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Nu de vakantie weer voorbij is en de 

studieboeken afgestoft moeten worden, is het 

ook weer tijd voor de harmonierepetities. Wij 
hopen dat iedereen een ontspannen vakantie 

heeft gehad en met een frisse start kan beginnen.  

 
Inmiddels wordt er al hard geoefend, want er staan vele mooie 

dingen te gebeuren. Eén daarvan is het popconcert op 29 november. 

Dit wordt groots aangepakt met een heuse band, met zangers en 

zangeressen van eigen bodem en alsof dat nog niet genoeg is 

worden er ook nog enkele nummers gespeeld samen met het 

smartlappenkoor Van Heure Zingen.  Is dat niet geweldig?  
 

Kortom, komende tijd is het een drukte van jewelste en worden de 

puntjes op de “i” gezet. Wij wensen iedereen veel succes komend 
seizoen en natuurlijk veel leesplezier in deze nieuwe uitgave van 

Bloasproat! 

 
Namens de redactie, 

 

 
Maurice Wijnhoven. 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

Van de redactie 
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Door Frank Willems 
 

Harmonie De Herleving bestaat dit jaar maar liefst 

140 jaar. Daarom vindt op 29 november 2014 de tweede editie 
van de Pop Swing Night plaats. De eerste editie in 2011 was al een 

groot succes, maar voor de editie van 2014 zal nog veel meer 

uitgepakt worden!  
 

Stelt u zich eens voor, een prachtige aangeklede avond, waarbij 

harmonie en slagwerkgroep zich van hun beste kant laten zien... in 
samenwerking met een heuse band, een bonte verzameling Bekse 

zangers en zangeressen, én smartlappenkoor Van Heure Zinge! 

Samen spelen en zingen zij voor u de grootste hits en mooiste 
klassiekers van Anouk, Guns 'N Roses, André Hazes, Phil Collins, 

Deep Purple, Queen, Adèle en nog veel meer!  

 
Kaarten zijn vanaf maandag 13 oktober verkrijgbaar bij PLUS 

Verbeeten. Wees er snel bij en hou 29 november 2014 alvast vrij 

in uw agenda, want het belooft een geweldige avond te worden! 
 

Wat? POP SWING NIGHT 

Wanneer? 29 november 2014, vanaf 20.00 uur 
Waar? Concordia, Vierlingsbeek 

Wie?  

 Harmonie en Slagwerkgroep De Herleving  
 Smartlappenkoor Van Heure Zinge 

 Band: Robert Lemmens (toetsen), Daan Jeuken (gitaar) en 

Mario Tomasila (basgitaar) 
 Vocalisten: Ger Joosten, Hans Coolen, Helen Nillesen, Lars 

Reen, Merel Klaassen, Nancy van Deursen en "The Jackson 

Eleven" 
Kaarten?  

 € 12,50 (inclusief 2 consumpties) in de voorverkoop (PLUS 

Verbeeten) 
 € 15,- (inclusief 2 consumpties) aan de deur 

 

29 november 2014: Pop Swing 
Night! 
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Door Jan Ewals 

 

Op zondag 19 oktober jl. luisterde De Herleving 
de eucharistieviering op in de kerk. 

Traditiegetrouw is dat voor de overleden en 

levende leden van de vereniging. Zo werd dat 
ook mooi verwoord door de dienstdoende kapelaan. Zijn naam is me 

ontschoten maar hij leek erg veel op cabaretier Dolf Janssen. Het 

enige verschil tussen de echte Dolf en kapelaan Dolf zat ‘m in het 
gebruik van de stem. Dolf de cabaretier heeft een hele notenbalk en 

omgeving nodig voor de stortvloed aan woorden die in hoog tempo 

zijn mond verlaat. Daarentegen kan kapelaan Dolf volstaan met een 
notenbalk voor de grote trom (één lijn) met daarop alleen hele 

noten. 

 
Aan het einde van de viering dankte de kapelaan de "harmonie en 

de slagwerkgroep" voor het mooie optreden. Daarmee gaf hij aan 

wél verstand van muziek te hebben maar niet gemerkt te hebben, 
dat de slagwerkgroep niet meedeed. En omdat de slagwerkgroep er 

dus niet was hebben ze het compliment ook niet meegekregen. 

 
Dus de woensdag erna heb ik de slagwerkgroep alsnog namens de 

kapelaan bedankt voor het glorieuze optreden. De leden waren erg 

onder de indruk en sommigen werden er zelfs lyrisch van. Die 
“sommigen” was Marijn, onze onvolprezen slagwerkvirtuoos. Hij 

begon dan ook spontaan de viering van een uitgebreide 

nabeschouwing te voorzien. Alle aspecten werden behandeld. Van de 
misdienaars tot de kapelaan. En Marijn kreeg er zichtbaar steeds 

meer plezier in. Maar dat betekent, dat hij ook steeds roekelozer 

wordt in het geven van zijn mening. 
 

Het hoogtepunt werd bereikt toen het onderwerp “kerkgangers” door 

hem aan de orde werd gesteld. Eerst wilde hij weten hoeveel 
mensen op normale zondagen de mis bezoeken. Maar niemand kon 

het antwoord geven. Toch had hij wel een verklaring voor het feit, 

dat de kerk op 19 oktober niet tjokvol zat. En hij was bloedserieus 
toen hij oreerde: “Ja, en degenen waar je het allemaal voor doet die 

zie je dan niet.............(!)” 

 
Tja, dat lijkt me tijdens een mis voor de overleden leden ook wel erg 

moeilijk te realiseren! 

De ontbrekende doelgroep 
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Door Jos Rijken 

 
Peter 

 

Aan mijn 5 kinderen heb ik altijd veel muzikaal 
plezier beleefd. En nog, nu drie van hen 

professioneel bezig zijn. Ook mijn kleinkinderen gaan waarschijnlijk 

de goede “kant” uit. Met de oudste kleinzoon Peter beleven we al 
veel leuke dingen. 

 

Zijn eerste kennismaking met mij als dirigent was op een 
zondagmorgen met en Frühshoppen-concert. Hij was 2 jaar en zijn 

vader en moeder (hoorniste) brachten hem mee. We zaten achter in 

de zaal te wachten op onze beurt van optreden. En toen zijn moeder 
wegging om bij het orkest te gaan zitten, reageerde hij nauwelijks 

en bleef rustig bij zijn vader zitten. Maar nog even later ging zijn 

opa weg op te dirigeren en bij het zien daarvan kende zijn 
enthousiasme geen grenzen. Hij stond op en door de zaal lopend 

stond hij bij ieder tafeltje stil, en wijzend naar voren, vertelde hij 

iedereen: “Dat is mijn opa.” 
 

Bij een ander concert hoorde hij mij aankondigen als Jos Rijken. 

Misprijzend stond hij op en riep naar de omroeper: “Dat is fout, dat 
is opa Rijken”. 

 

Hij werd 5 jaar en belandde dus op de basisschool, waar hij lezen en 
schrijven leerde. Op een middag ben ik bezig met muziek schrijven, 

als Peter binnenkomt. Hij schijnt geen hoge dunk te hebben van 

mijn intellect, getuige zijn vraag: “Opa, waarom zit jij allemaal 
bolletjes te tekenen? Kun jij nog geen letters schrijven, zoals ik?” 

 

Maar ik denk dat muziek maken hem wel trekt, nu hij alweer 7 is. 
Als hij nu op bezoek komt, heeft hij zijn blokfluit bij zich en dan 

vindt hij het prachtig als opa met hem piano speelt als hij fluit. En ik 

uiteraard ook! 
 

Momenteel is Peter 16 jaar en speelt hij schuiftrombone bij de 

fanfare in Kessel. Hij krijgt ook les op basgitaar. 

Scherzandootje 
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De herfst heeft na al dat mooie najaarsweer dan 

toch echt zijn intrede gedaan. En wat is er dan 

lekkerder om op een zondagmiddag op de bank 
te hangen met een kop thee en een echte 

herstlekkernij, met een muzikaal tintje eraan? 

Hierbij een lekker recept. 
 

Notencake 

 
Ingrediënten 

100 g hazelnoten (uit eigen tuin of uit het bos) 

100 g walnoten  

100 g pure chocolade  

100 g melkchocolade  

100 g geschaafde amandelen  

250 g (zachte) roomboter  

250 g suiker 

5 eieren  

250 g cakemeel 

 
Benodigdheden 

Evt. keukenmachine, oven, cakevorm 30 cm. 

 

Voorbereiding 

De noten grof hakken (liefst in halve en kwartnoten), de chocolade 
in kleine stukjes snijden. 

 

Bereidingswijze 
De amandelen met de noten en chocolade mengen. De roomboter 

met de suiker wit en piekerig kloppen. De eieren er een voor een bij 

kloppen, tot ze helemaal zijn opgenomen (niet te lang). Het 
cakemeel zeven en er in gedeelten bij scheppen. Het notenmengsel 

erbij scheppen, totdat een muzikale brij ontstaat. De cakevorm 

invetten en met bloem bestrooien. De cakemassa in de vorm 
scheppen, glad strijken en de vorm midden in een 

warme oven schuiven. De cake in ongeveer twee uur, op 175 gr 

goudbruin bakken. Na 30 minuten de oven temperen tot 150 gr. De 

cake het laatste halfuur eventueel afdekken met een stukje 

aluminiumfolie (doffe kant naar boven). Controleren of de cake gaar 

is en 10 minuten in de uitgeschakelde oven laten staan. Op een 
rooster storten en met de vorm er nog om 10 minuten laten staan 

en daarna pas uit laten dempen… uhm dampen. 

 
Eet smakelijk! 

Herfstrecept 

http://www.smulweb.nl/site/clickout/1097
http://www.smulweb.nl/wiki/84/Walnoten
http://www.smulweb.nl/wiki/68/Suiker
http://www.smulweb.nl/wiki/88/Eieren
http://www.smulweb.nl/site/clickout/1065
http://www.smulweb.nl/site/clickout/1096
http://www.smulwebhomeshopping.nl/tefal-briochevorm.html
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Door de organisatie van de jeugddag 

  
Het was natuurlijk spannend bij de 

voorbereiding van deze dag. Zouden er voldoende deelnemers zijn 

voor de speurtocht en zou een herhaling van de ooit zo succesvolle 

playbackshow in de smaak vallen.  
 

Gelukkig kwam alles in 

kannen en kruiken. 

Er deden 48 kinderen mee 

aan de speurtocht om op 

zoek te gaan naar het bordje 
van het Pieterpad. Onderweg 

werden spelletjes gedaan en 

kregen de speurders 
spionnen en vreemde 

snoeshanen  te zien.  

 
 

De prijswinnaars van de speurtocht zijn: 

 Winnaar groep 1: Puck Vervoort, Teun Vervoort, Tara Janssen, 
Isabel Kersten en Janneke van Daal. 

 Winnaar Groep 2: Roos Ebbers, Janneke Koenen, Merel 

Klaassen, Elke van Oeffelt en Sanne Ebbers. 
 

Na de middag  waren er in de prachtige podiumwagen bij Concordia 

vele optredens die door een echte jury, bestaande uit: Frank 
Willems, Ron van Daal en Angelique Weijers, werden beoordeeld. 

Op plaats 1 eindigden: 

Wieke Joosten en Daphne 
Gooren met 

zang/playback en dans. 

Plaats 2 was voor Jessie 

Willems met viool. 

Op de derde plaats 

eindigden: Noa Janssen, 
Janneke van Daal,  

Margot Heuven en Louise 

Lemmens met dans en 
playback. 

Maxi-Music-Bal op 7 
september geslaagd! 
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Dank aan alle mensen die een optreden hebben verzorgd en zij 

hebben bijgedragen aan het welslagen van de speurtocht en de 
playbackshow.  

 

Een speciaal woord van dank aan Merel Klaassen, Helen Nillesen, Dè 
Stûtter Nie en Peter Hellings met zijn dochter uit Schijndel. 

 

De middag werd afgesloten met een superpolonaise waarbij prins 
Ron voorop ging en de hofkapel Dè Stûtter Nie voor de passende 

muziek zorgde.  

In totaal kwamen er 225 mensen in beweging zodat de 
bewegingsmeter bij de kerk weer naar boven kan worden bijgesteld.  

 

Vanaf deze plaats 
namens de drie 

verenigingen een 

dankjewel  aan het adres 
van de firma Havens voor 

het beschikbaar stellen 

van de vrachtwagen 
waarop het podium kon 

worden gebouwd.  Ook 

de inbreng van Malibu-
Sound en de 

medewerking van Jan 

Nillesen wordt bijzonder gewaardeerd. Voorts een bedankje aan 
Johan van den Boogaard die ervoor zorgde dat op het pontveer 

reclame voor deze dag werd gemaakt.  

 
Tenslotte een woord van dank aan het adres van alle mensen van 

Symphonica in Sporto voor hun bijdrage bij de voorbereiding en 

uitvoering van deze dag. 
 

Carnavalsvereniging  De Keieschieters 

Harmonie De Herleving 
Tennisvereniging Vierlingsbeek 

                                              
  
Carnavalsvereniging 

De Keieschieters 
Harmonie 

De Herleving 

Tennisvereniging 
Vierlingsbeek 
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Door Jan Ewals 
 

Het begint nu toch een echte traditie te 

worden. De fietstocht In-één-Dag-Naar-Luxemburg. En net als vorig 
jaar moesten Luc en ik het alleen zien te volbrengen. Koen moest 

alweer verstek laten gaan. Dit keer vanwege de eigen 

gezinsuitbreiding. 
 

Dat betekende ook meteen een kleine wijziging in het fietsschema. 

We moesten tien minuten eerder vertrekken omdat we nog beschuit 

met muisjes zouden gaan eten. Om tien vóór vier stond Koen ons al 

op te wachten. Het was nog hartstikke donker. En het was de 

vroegste kraamvisite ooit..... 
 

Maar om vier uur (04.00 uur!) zaten we alweer op de fiets richting 

Bollendorf. Er was nauwelijks wind en na een uurtje begon het al 
aardig licht te worden. In Heythuysen (60 kilometer) volgde de 

eerste stop. Wat broodjes, bananen en drank en de reis kon 

vervolgd worden. De volgende pauze was in Eijsden (120 kilometer) 
en we wisten van vorig jaar nog de plaatselijke supermarkt en de 

bank op het mini-treinstationnetje te vinden. Nog even naar huis 

gebeld (het was pas half tien), snel wat gegeten en gedronken en 
weer verder. Nu kwam het kilometers lange, kaarsrechte stuk langs 

het Albertkanaal naar Luik. En daar aangekomen de gebruikelijke 

foto van de gouden maagden gemaakt (zie Facebook). 
 

Omdat het intussen met meer dan 30 graden tamelijk heet was 

geworden moesten we de route wijzigen.  We volgden een langere 
maar meer beschaduwde route via Comblain-au-Pont en Aywaille 

naar Remouchamps. Daar aangekomen weer een korte pauze met 

ijskoude cola en wat energierepen.  Ook de laatste bananen werden 
verorberd en de 140 kilometer bergetappe kon beginnen.  

 

Dat was met die hoge temperaturen behoorlijk zwaar. Luc 

concentreerde zich volledig op deze helse klus en hij zag alleen de 

weg en verder niets. Toen ik dan ook iets eerder in Stoumont op de 

top van de berg arriveerde ging ik even in de schaduw van de kerk  
af zitten koelen. Even later kwam Luc voorbij.  Hij knikte vriendelijk 

naar mij en fietste onverstoorbaar door. Hij had niet eens gezien dat 

ik het was............. 
 

De tocht der tochten 2014 
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Voorbij Salmchateau werd weer even een supermarkt geplunderd en 

verder ging het. Richting de Belgisch-Luxemburgse grens.  

Ongetwijfeld het lastigste stuk van de route. Een steeds maar 
stijgend deel met een slecht wegdek vol gaten en bulten.  En dat 

gestoek kun je dus heel slecht hebben als je "zitvleis" al gruwelijk 

heet en pijnlijk aanvoelt. Maar het bereiken van de Luxemburgse 
grens maakt veel goed. En vooral de daar genuttigde ijs geeft weer 

nieuwe energie. 

 
De laatste 60 kilometer gaan voor een belangrijk deel over de 

"racebaan" tussen Weiswampach en Diekirch. Een weliswaar 

prachtige weg over een fiks aantal venijnige bultjes maar er wordt 
daar zóóóó hard gereden.  Dat betekent dus steeds uiterst rechts 

van de weg rijden en heel goed uitkijken. De beloning volgt dan zo'n 

8 kilometer vóór Diekirch. Daar komt een fantastische afdaling waar 
je met je fiets totaal niet hoeft te remmen. De bochten zijn allemaal 

goed te halen en de snelheid loopt op tot 80 km/u. Heerlijk! Als je 

niet oplet vlieg je dwars door Diekirch heen. 
 

Maar dat kan niet want in het stadje draai je naar het oosten en je 

blijft de Sûre over een prachtige fietsroute naar Bollendorf volgen. 
Dan is het nog "even" 15% omhoog naar de jeugdherberg en de 310 

kilometer zitten er op! 

 
En wat is een frisse douche dan lekker. En wat smaakt een pizza dan 

heerlijk. En hoe goddelijk zijn een paar glazen Bitburger........ 

 
Als je nu nog geen zin hebt volgend jaar mee te fietsen dan weet ik 

het niet meer. 
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Naam: Bernadette Wijnhoven 

 

Van wie ziede gij d'r enne?   
Ik ben de oudste van 3 dochters van Lina 

Geurts van Kouwe Teng uit Smakt en Bert 

Kersten van Pietje Kersten van de Breid uit 
Maashees. Ik ben geboren in Smakt maar woon 

alweer 46 jaar in Bèèk en heb het hier nog altijd goed naar de zin! 

 
Leeftijd: 53 jaar 

 

Instrument: Klarinet 
 

School/studie/werk: Administratief medewerkster 

 
Hobby’s: Gek op honden, katten, quilten, breien, borduren, 

wandelen in natuur, lezen en natuurlijk muziek maken en nog zoveel 

meer…. 
 

Lekkerste eten: Biefstukje met stroganoffsaus, aardappelkroketjes 

en een lekkere salade 
 

Mooiste boek: In een sluier gevangen van Betty Mahmoody en het 

vervolg. 
  

Mooiste film: Roots van Alex Haley. 

 
Beste popgroep/artiest: Herman van Veen en verder alles waarbij 

ik lekker mee kan blèren… 

 
Leukste tv-programma: Ik kijk weinig tv maar als ik wat moet 

kiezen dan toch wel Over mijn lijk en Kleine baby’s – Grote zorgen. 

Niet leuk, maar wel zeer indrukwekkend! 
 

Wat is er zo leuk aan je instrument? Ik vind het super fijn dat 

we met een flinke groep klarinetten zijn, zodat je niet gelijk wordt 
aangekeken als je er eens naast speelt. 

 

Wat is je favoriete muziekstuk bij de harmonie? Toto en 
compilaties van popbands 

  

Het Verhoor 
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Heb je wel eens wat leuks meegemaakt in de tijd bij de 

harmonie? Vertel:  

Ik maak elke week wel leuke dingen mee op de repetitie. 
Woordspelingen, opmerkingen van de jeugdleden, de momenten dat 

Ellen en ik met verhitte hoofden aan het eind van de repetitie nog 

wat geluid uit de klarinet proberen te persen etc. etc. 
 

Je gaat naar een onbewoond eiland en je mag één ding 

meenemen. Wat wordt dat en waarom? 
Mijn telefoon om naar huis te bellen, met de eis mij zo snel mogelijk 

weer op te halen! 

 
Waar word je blij van? 

Van zoveel dingen, ik ben een gelukkig mens! 

  
Als je vandaag ineens alles zou durven, wat zou je dan als 

eerste doen? 

Vliegen 
 

Hoe zou je jezelf in één zin beschrijven? Creatieve duizendpoot, 

levensgenieter en een enorme huismus. 
 

Omschrijf hoe je leven er over vijftien jaar uit zal zien: 

Ik hoop dat we allemaal gezond mogen blijven, dat onze kids hun 
plek hebben gevonden en dat ik oma ben, verder hoeft er voor mij 

niet veel te veranderen! 

 
Wie vind je dat er in de volgende uitgave van dit prachtblad 

verhoord moet worden en waarom? 

Ik zou het leuk vinden als Petra Klomp verhoord wordt. Ze is in 
september doorgeschoven naar de grote harmonie en zo mijn 

buurvrouwtje geworden en ze doet het enorm goed! Ben benieuwd 

wat zij allemaal te vertellen heeft. Succes! 
 

Bernadette, bedankt! 
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1) Met welk woord heeft het hieronder 

afgebeelde stukje muziek iets te maken? 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

2) “Ik heb een kapotte wekker en toch weet ik ‘s nachts hoe laat 
het is”, zegt Luc. “Hoe kan dat nou?” vraagt Maurice. Luc: 

“Midden in de nacht pak ik m'n trompet, ga op het balkon 

staan en speel zo hard als ik kan. Dan doet de buurman zijn 
raam open en roept: ”HEE! HOU EENS OP MET DIE HERRIE! 

HET IS VIER UUR IN DE MORGEN, MAFKETEL!” 

 
3) Rara… het zit op het dak en het maakt muziek? 

 

4) Fred is op vakantie in de Zwitserse Alpen. Hij wil genieten van 
de beroemde echo in de bergen en heeft daarom zijn tuba 

meegenomen. Hij heeft een rustig plekje uitgekozen tegenover 

een massieve rotswand van een hoge berg. Hij speelt op zijn 
tuba een f. De echo geeft echter een fis terug. Dat maakt Fred 

wat onzeker en hij speelt nogmaals een f. Er komt opnieuw 

een fis terug. Na een aantal keer is hij zo ontdaan, dat hij zijn 
tuba erbij neergooit en boos wegloopt. Er komt een wandelaar 

aan, die vraagt aan Fred waarom hij zo van slag is. Fred legt 

uit wat er gebeurd is. “Maar meneer”, zegt de wandelaar, ”kijk 

eens naar boven. Hebt u op de top dat kruis niet zien 

staan….?” 

 
De oplossingen van 1 en 3 staan op bladzijde 17! 

Grappen, grollen en geintjes 
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Zondag 9 november  Sint Maartensoptocht 
  

Zondag 16 november Intocht Sinterklaas 

  
Zaterdag 29 november Popconcert i.v.m. 140-jarig jubileum van de 

harmonie 

  

Zaterdag 20 december Kerstconcert met Vondel 

Koningskerkje 

  
Voor de leden: hou de email goed in de gaten voor de exacte tijden en 

plaatsen! 

 
Voor de fans en Vrienden van de Herleving: in Globaal vindt u meer 

informatie over de evenementen en concerten van de harmonie en 

slagwerkgroep! 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

Agenda 
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Allemaal van harte gefeliciteerd! 

 

 

2 november   Ellen Jeuken 
6 november  Caroline Welbers 

10 november  Gijs Evers 

10 november  Jan Ewals 
18 november  Willem de Hoog 

21 november  Merel Klaassen 

22 november  Eric Roefs 
28 november  Nancy Peeters 

30 november  Marleen Janssen 

30 november  Frank Willems 
9 december  Toon Bus 

11 december  Tjeerd Wijnen 

18 december  Rini Nillesen 
21 december  Marijn Broeren 

17 januari  Pien Janssen 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 * Marleen de Wijse * Peter en Elly Verdijk 

 * Maria Hubers-Versleyen * Gerrit Boumans-Deenen 

 * Klinkerboerderij Lamers * Antoon en Ans Hendriks 

 * Bouwbedrijf A.G. School * Marius en Gerrie Willems 

* Leo Aarts * Mantje Reijnen * Wiel Rouwens 
* Ben en Hanny Willems * ’t Joffershof * Wim en Ria de Hoog 
* Harrie de Hoog * Ger Fleuren * A. Lenkens-Verblakt 

* Cafétaria De Zwaan * Kuda Electro V.O.F. * Christien Jans 
* Maria Litjens-van de 

Weegh 

* Varkensbedrijf Ebbers & 

Zn 

* Syntax 

Personeelsdiensten BV. 
* Jan Nabuurs * Kwekerij de Kamp * ABC Afbouwcentre 
* G. van Treek * Installatieburo Evers * Fransen Autoschade BV 

* St. Nicolaascomité * Broeren BHV * Interieurstudio Klippert 
* M.M.W. Peeters * Welcom bij Janssen * The Phone House 

* Marja en Gerard 
Roosen-Michiels 

* Mosch 
Huisartsenpraktijk 

* Van de Akker-Blenckers 
Stukadoors 

Verjaardagskalender 

Vrienden van de Herleving 
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* Veehouderij J. 

Verstegen BV 

* Kapsalon Nagelstudio 

José 

* Fysiotherapie van 

Dongen 
* Jules en Elly Bruijsten * Theo en Drina Boekholt * Recreatie ’t Schaartven 

* LIMA Meubelmakerij * Ed Janssen * Frans Derkx 
* Lambert Litjens * H.C. Egger-van Oppen * Herman Evers 
* Johan en Christel van 

den Boogaard 

* J.H.M. Claassen-

Deenen 

* Aspergeboerderij Erik 

Denissen 
* PLUS Verbeeten * Jac en Marij Willems * Calani PhotoGraphics 

* H. Evers-Toonen * Theo en Riek Achten * Jan Denissen 
* T. Bus * Nillesen Metselwerken * Havens Veevoeders 
* Bas van Treek * Karel van Treek * H. Camps 

 
 
…en zij die niet genoemd willen worden 

 
 

 

 

 
Oplossingen raadsels bladzijde 13: 

1) Cascade 

3) Dakkapel 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 



 

 

 
 

 

 



 

 

 
 

 


