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Met enkele prachtige concerten hebben we het 

muzikale seizoen afgesloten. Ik schrijf hier 
bewust ‘muzikale’ omdat voor veel leden van De 

Herleving nog wat klusjes liggen te wachten. Op 

de eerste plaats de vlaaienactie. Iedereen is dagenlang op pad om 
zoveel mogelijk bestellingen te laten plaatsen. En dan is er ook nog 

een ploeg die zich om de zoveel tijd met hegschaar, schoffel etc. 

werpt op de plantsoenbeplanting rond de Prins van Oranjestraat. 
Wat dit laatste betreft kan ik je zeggen, dat daarbij genoeg 

werkzaamheden zijn die ook door de jongeren gedaan kunnen 

worden. En het is altijd erg gezellig. Jan Stoffelen zorgt telkens voor 
heerlijke verse cake en een buurtbewoonster regelt meestal de 

koffie, thee of limonade. Dus wat houdt je tegen om een keertje 

gezellig mee te doen. 
 

En als Vierlingsbeek er piekfijn bij ligt en als iedereen zich heeft 

volgegeten aan de door ons verkochte vlaaien dan gaan we allemaal 
op vakantie. 

 

Hopelijk heeft iedereen met volle teugen genoten van de vakantie 
en zien we iedereen hongerig naar een nieuw seizoen muziek eind 

augustus weer op de repetitie! 

 
 
 

 

 

         

Van de redactie 
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Einde Kunstencentrum Jerusalem: 

muziekopleiding rechtstreeks via De Herleving 
Op 31 augustus 2017 stopt de gemeente Venray met 

het subsidiëren van het Kunstencentrum Jerusalem 

(KCJ). Het gevolg hiervan is dat alle activiteiten van het KCJ met 
ingang van 31 augustus 2017 ophouden. Eén van deze activiteiten is 

de muziekopleiding van (ook) de leerlingen van De Herleving. 

 
Het bestuur heeft de afgelopen periode de mogelijkheden 

onderzocht voor het in eigen hand nemen van de muziekopleiding. 

Daarbij is uiteindelijk het volgende besloten: 
1. We willen zoveel mogelijk werken met de huidige docenten en 

streven er daarbij naar dat er zo min mogelijk voor de ouders 

en de leerlingen hoeft te veranderen, zowel qua docenten als 
qua leslocatie en tarieven.  

2. Dit gaat betekenen dat er individuele afspraken met de 

huidige docenten (als zzp'ers) moeten worden gemaakt. Daar 
sluiten wij als vereniging een standaard overeenkomst mee af, 

zodat wij zelf het overzicht houden en een wildgroei aan 

verschillendsoortige overeenkomsten met ouders voorkomen. 
3. De docenten voeren vervolgens het muziekonderwijs uit en 

worden betaald door De Herleving. De kosten voor de 

muziekopleiding zullen voor ouders in elk geval het komende 
jaar niet wijzigen. 

4. In de toekomst blijven we hoe dan ook werken met 

professionele, geschoolde docenten (geen amateurs), zodat we 
ouders de kwaliteit kunnen bieden die nodig is. We blijven 

verwachten dat het landelijke Hafa-raamleerplan wordt 

gevolgd en dat er onafhankelijke examinering plaatsvindt. 
 

Als bestuur hebben we voor de docenten inmiddels een standaard 

overeenkomst opgesteld. De overeenkomst is gebaseerd op de 
standaard overeenkomst van de Belastingdienst, de huidige 

afspraken met Jerusalem, en input vanuit bestuur, jeugdbestuur en 

verschillende verenigingen uit de regio. Momenteel zijn we aan het 
inventariseren welke van de huidige leerlingen doorgaan en welke 

nieuwe leerlingen zullen instromen en zijn we de afspraken met de 

docenten aan het maken. De verandering zal waarschijnlijk vooral 
achter de schermen plaatsvinden. Hoe dan ook gaan we ervoor 

Van de bestuurstafel… 
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zorgen dat de huidige muzieklessen volgend jaar op eenzelfde wijze 

kunnen worden voortgezet.  

 
Groenonderhoud 

Om extra inkomsten voor de harmonie ‘binnen te harken’, verzorgt 

De Herleving tegenwoordig het groenonderhoud in een deel van 
Vierlingsbeek. In wisselende bezetting wordt het onkruid gewied, 

hagen gesnoeid en zwerfafval weggehaald.  

Harmonie- en slagwerkgroepleden, mocht je tijd hebben om mee te 
helpen, wees erbij! Laat zien dat je geen ‘stijve hark’ bent! 

En overige lezers: zie je wat harmonie- of slagwerkgroepleden aan 

het werk? Bied ze dan gerust een ‘haags’ bakkie koffie aan! 
 

Opbrengst Rabobank Clubkas Campagne 

Van 2 tot en met 22 mei 2017 kon er door de leden van de 
Rabobank gestemd worden om geldmiddelen te verdelen over de 

verenigingen en stichtingen die zich hebben aangemeld voor de 

Rabobank Clubkas Campagne. Een mooi initiatief van de Rabobank 
om verenigingen en stichtingen financieel te ondersteunen.  

Ook harmonie en slagwerkgroep De Herleving had zich ingeschreven 

voor de Rabobank Clubkas Campagne. Wij zijn erg blij met het 
resultaat van € 543,95, dat deze campagne voor De Herleving heeft 

opgeleverd. 

Het bestuur dankt allen die hun stem aan onze muziekvereniging 
hebben gegeven! 

 

Nieuwe penningmeester, meld je! 
Het bestuur van De Herleving bestaat momenteel uit vier leden: 

Marijn Broeren, Wiel Nillesen, Jan Stoffelen (secretaris en 

waarnemend voorzitter) en Frank Willems (penningmeester). Frank 
Willems heeft bij de jaarvergadering van 2016 al aangegeven dat hij 

in 2018 het stokje wil doorgeven. De zoektocht naar een nieuwe 

penningmeester heeft tot nu toe echter nog niets opgeleverd. Het is 
dus erg belangrijk dat zich het komende half jaar een nieuwe 

penningmeester meldt. 

Kortom, heb jij interesse om een bijdrage te leveren in het bestuur 
van De Herleving? Of ken je iemand die daarin wellicht interesse zou 

hebben? Meld je dan bij het bestuur. Je hoeft jezelf niet meteen voor 

een langere periode vast te leggen, je bent ook welkom voor een 
korte periode. En overigens zijn ook potentiële bestuursleden van 

buiten de vereniging welkom!  
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Alvast bedankt voor het meedenken en aanmelden. 

 

 
Namens het bestuur, 

 

Marijn Broeren 
Wiel Nillesen 

Jan Stoffelen 

Frank Willems 

 

 
 

 

Door Jan Stoffelen  
 

 
Maandag 24 april 2017 – Serenade bij 

gelegenheid van het 60-jarig huwelijksfeest 

van Jan en Hanny Schoofs 
Tegen de klok van half acht heeft de harmonie zich in Concordia 

verzameld om bij gelegenheid van het 60-jarig huwelijksfeest van 

Jan en Hanny Schoofs een serenade te brengen. Jan en Hanny zijn 
de schoonouders van Anneriet die bij de harmonie de basklarinet 

bespeelt. De feestgangers onderbreken voor de serenade even hun 

geanimeerde gesprekken en gaan er met z’n allen even goed voor 
zitten. De harmonie speelt enkele vrolijke marsen en laat tevens de 

Felicitatiemars horen waarbij de feestgangers kunnen laten horen 

dat het Lang zullen ze leven kunnen zingen.  
Tussendoor spreekt Jan Stoffelen als waarnemend voorzitter het 

gezelschap toe en memoreert onder andere aan het feit dat Jan en 

Hanny gedurende hun huwelijk enkele malen zijn verhuisd, maar dat  
ze zijn steeds in Vierlingsbeek zijn blijven wonen. Jan heeft bij zijn 

woningen steeds de beschikking gehad over een grote tuin, waar 

veel werk te doen was, maar bij de laatste verhuizing naar het 
appartement aan de Merletgaarde is ook een grote tuin aanwezig, 

maar hier hoeft hij niets aan te doen. Hier kunnen Hanny en Jan 

volop genieten van de mooie omgeving en hoeven alleen maar klaar 

te zitten voor het vele bezoek van kinderen, kleinkinderen en 

achterkleinkinderen. 

Namens de familie spreekt Peter de muzikanten toe en dankt 
iedereen voor de serenade, en biedt een envelop met inhoud aan en 

nodigt de harmonie uit om bij de eerstkomende repetitie een glaasje 

te drinken op de gezondheid van Jan en Hanny.  
 

Verslag van de optredens 
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Zondag 30 april 2017 – Serenade bij gelegenheid van de 95-

ste verjaardag van mevrouw Anneke Claassen in de tuin van 

het Pelgrimshuis in Smakt 
Op het einde van deze zondagmiddag is de harmonie naar Smakt 

gereisd om daar mevrouw Anneke Claassen een serenade te 

brengen omdat zij op deze dag met haar familie, vrienden en 
bekenden haar 95-ste verjaardag viert. Anneke is al jarenlang 

Vriend van De Herleving. 

Anneke zit in een fraaie leunstoel op een wat hoger gelegen terras 
en kan zo heel goed het wat lager opgestelde muziekgezelschap 

overzien en volop genieten van de muzikale huldiging. Tussen de 

marsen door spreekt Jan Stoffelen de jarige en feestgangers toe en 
herinnert onder andere aan het feit dat zij beiden met hun tuinen 

aan elkaar grenzen en geregeld een praatje over de heg maken. Uit 

deze gesprekken is het Jan bekend dat Anneke nog graag gaat 
kienen en met hulp van Cor daarboven geregeld een prijsje 

binnenhaalt. 

De harmonie vervolgt met de Felicitatiemars, welke heel enthousiast 
wordt meegezongen door het grote gezelschap dat voor deze 

verjaardag naar het Pelgrimshuis is getogen. 

Piet, een van de zonen van Anneke, woonachtig in Milsbeek, dankt 
de leden van de harmonie voor de serenade, overhandigt een 

envelop met inhoud en nodigt allen uit om een glaasje te drinken.   

 
Donderdag 4 mei 2017 – Opluistering van de 

Dodenherdenking 

Geheel volgens traditie wordt op deze dag stil gestaan bij de 
herdenking van de slachtoffers van het oorlogsgeweld. Vanuit het 

Koningskerkje vertrekt de stoet naar het oorlogsmonument bij de 

kerk. De harmonie speelt tijdens de tocht de processiemars Con 
Amore. Bij de kerk aangekomen neemt eenieder zijn of haar plaats 

in waarna de ceremonie kan aanvangen.  

De koren zingen hun gezangen, de harmonie speelt haar muziek en 
tussendoor worden de namen van de gevallenen genoemd en houdt 

de wethouder een toespraak. Tegen de klok van 20 uur wordt de 

Taptoe gespeeld, dan volgt 2 minuten stilte en de plechtigheid wordt 
afgesloten met het spelen en zingen van het Wilhelmus.  

Na afloop van de herdenking worden de aanwezigen uitgenodigd om 

in het Koningskerkje een kop koffie te drinken. 
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Zondag 21 mei 2017 – Voorjaarsconcert  

Op zondagmiddag 21 mei houden de harmonie en slagwerkgroep om 

14.00 uur het voorjaarsconcert in zalencentrum Concordia. Zij 
hebben een afwisselend programma samengesteld. 

De slagwerkgroep opent het concert en brengt een viertal nummers 

ten gehore, waarbij in het eerste muziekwerk leerling Jesse Deenen 
de vuurdoop krijgt om voor de eerste maal samen met Michel 

Rouwens te laten horen hoe ver hij al is gevorderd met zijn 

slagwerkopleiding. 
 

Hierna neemt de harmonie plaats en kondigt Jan Stoffelen aan dat 

Jan Ewals, Maurice Wijnhoven en Luc Broeren met hun nieuwe 
trompetten een speciaal voor dit instrument geschreven muziekstuk 

willen laten horen. 

 
Het publiek 

beloont dit 

optreden met 
een daverend 

applaus. Hierna 

gaat de 
harmonie verder 

met het 

programma en 
speelt na de 

Norsk 

Turnermarsj nog 
vijf 

muziekwerken 

waarbij in het werk A Circus Suite de toeschouwers allerlei taferelen 
uit het circus worden voorgeschoteld.  

De leden van de harmonie hebben ook voor dit concert diverse 

soorten gebak vervaardigd die op deze vroege zondagmiddag aan 
het publiek tegen schappelijke prijzen worden aangeboden.  
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Door Jan Stoffelen 

 

Het leek wel of op zondag 11 juni Sinterklaas in 
Vierlingsbeek was aangekomen, zoveel kinderen 

met hun ouders en grootouders waren in de zaal 

van Concordia present om de verjaardag van 
Wouter de Limonadekabouter mee te maken.  

Het was een interactieve kindervoorstelling met muziek van de 

slagwerkgroep, de Muzikids, de blokfluiters en harmonie De 
Herleving. 

Ellen Smits presenteerde het programma om met hulp van de 

kinderen uit de zaal uit 
te zoeken wat het 

leukste feestje voor 

Wouter de 
Limonadekabouter zou 

kunnen zijn.  

Er werden 
kinderliedjes gespeeld, 

muziek uit het circus 

en de Efteling kwam 
langs en tenslotte 

werd op het scherm 

een Disneyfilm 
vertoond met muziek 

van de harmonie. 

 
Op het einde van het 

programma werden de 

kinderen getrakteerd op 
……. limonade natuurlijk   

!!!. 

Er was tevens gelegenheid 

om in te tekenen voor 

nadere informatie over de 
te volgen 

muziekopleidingen voor het 

slagwerk, de blokfluiters en 
de harmonie. 

Limonadeconcert  
grandioos geslaagd! 
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De Vrienden van De Herleving presenteerden bij dit concert de 

nieuwe banners van de sponsoren van de Vrienden. Er zijn nu 18 

sponsoren op de drie banners geplaatst en een vierde banner is in 
voorbereiding, twee nieuwe sponsoren hebben zich al aangemeld, nu 

de andere vier nog….. 
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Door Pleun Joren 

 
Hallo allemaal,  

 

Mijn naam is Pleun Joren. Ik ben 9 jaar en woon 
samen met papa, mama en Saar in Vierlingsbeek. 

 

Na de zomervakantie ga ik naar groep 6. 
Wat leuk dat ik als eerste van de Muzikids een stukje mag schrijven. 

Dat komt omdat ik samen met mama de naam Muzikids  bedacht 

heb. 
Tijdens het limonadeconcert heb ik er ook nog een prijsje voor 

gekregen. Super leuk!! 

Inmiddels ben ik nu twee jaar lid van de harmonie en het eerste jaar 
heb ik van Marjan blokfluitles gehad. Bij het watermolenconcert 

vorig jaar kreeg ik m’n blokfluitdiploma. Toen moest ik na gaan 

denken, welk instrument ik wilde gaan bespelen en eigenlijk was ik 
er wel vrij snel uit. Het moest de saxofoon worden. 

Dus na de zomervakantie ben ik begonnen met saxofoonles. Iedere 

dinsdag krijg ik les van Luc Janssen. Ook ben ik mee gaan spelen 
met de samenspelgroep en dat vind ik leuk om te doen. Muziek 

maken doe ik heel graag. Naast het spelen op de saxofoon, zing ik 

ook graag mee met liedjes op YouTube en maak ik videoclipjes met 
Musically. 

Verder speel ik graag met m’n vriendinnen en ga ik vanaf het 

volgend schooljaar op volleybal.  
Ik ga ervan uit dat ik nog jaren muziek kan en mag blijven maken, 

want dat doe ik graag. 

De volgende Muzikid die een stukje mag schrijven is Isa Gerrits.  
 

Fijne vakantie allemaal nog!! 

  
Groetjes Pleun Joren  

 

 

Muzikids aan het woord 
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Door Marjan Jakobs 

 
Alle negen blokfluiters geslaagd! 

 

Zondag 9 juli was het dan zover. Het 
zomerconcert, waar de blokfluiters in het zonnetje 

gezet werden omdat ze het blokfluitdiploma 

hadden behaald. 
 

Spannende weken hebben de blokfluiters achter de rug. 

Allereerst het examen. De theorietoets, en een week later de 
blokfluitopdrachten. Ze hebben hard hiervoor gewerkt en dat was 

niet voor niets. 

Ieder kind heeft op zijn eigen manier aan de opdrachten voldaan en 
daardoor het blokfluitdiploma verdiend. 

 

De blokfluiters 
speelden eerst 

The Jolly Cuckoo. 

Een stuk over de 
eigenwijze 

koekoek, begeleid 

door de 
harmonie. 

Daarna kwam de 

bellenblaas 
tevoorschijn in 

het stuk Blowing 

Bubbles. 
Dit hebben we 

letterlijk genomen 

doordat de  
kinderen  in de rusten bellen gingen blazen.  

Knap gedaan hoor! 

 
Hiermee sloten de kinderen hun eigen gedeelte met een daverend 

applaus van het publiek af. 

 
 

 

Blokfluitnieuws 
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Het enthousiasme voor muziek maken bij deze kinderen wordt wel 

duidelijk als ik vertel dat ze bijna allemaal doorgaan met een 

vervolginstrument. 
Zo is er gekozen voor klarinet, trompet, saxofoon, drumstel en 

dwarsfluit. 

 
Alle blokfluiters alsnog proficiat, en veel succes op het 

vervolginstrument. 

 
Ik wens iedereen een fijne, welverdiende zomervakantie toe. 

 

Met muzikale groet, 
 

Marjan Jakobs 

 

 
 

 

 
Door Jan Stoffelen 

 

Dit jaar had de muziekcommissie ervoor 
gekozen om het concert in het park te laten plaatsvinden. De 

reclamespandoeken werden dan ook helemaal op de nieuwe lokatie 

afgestemd.  
 

Om zondagmorgen 11.00 

uur was alles in gereedheid 
gebracht om in het park een 

klinkend concert te laten 

verzorgen door alle 
onderdelen van de 

harmonie. Het publiek was 

ook in grote getale 
aanwezig en deze 

belangstelling leerde de 

organisatie in ieder geval 

dat er voor een volgende 

keer meer stoelen gewenst 

zijn.  
Allereerst was er het 

optreden van de 

slagwerkers, die een vijftal 
muziekwerken met elk een eigen karakter lieten horen. 

Verslag zomerconcert 
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Daarna was 

het de beurt 
aan de 

harmonie die 

opende met 
de mars 

Arsenal.  De 

harmonie 
voerde 

vervolgens 

een vijftal 
werken uit 

die het 

concert een 
luchtig en 

vrolijk tintje gaven. Speciaal voor de Beliebers werd het nummer 

Sorry van de Canadese zanger Justin Bieber gespeeld. Hierna nam 
Marjan Jakobs het woord en zij zette de blokfluiters in het zonnetje 

en reikte aan negen blokfluiters de diploma’s uit.  

 

 
 
Vervolgens kwam Jan Stoffelen in beeld die op zijn beurt aan vier 

muziekleerlingen de behaalde diploma’s mocht uitreiken.  
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Ook werden bij dit concert de mensen genoemd die onlangs door de 

gemeente zijn onderscheiden. Dit waren de heer Henk van Eck, 

mevrouw Jeanne Vervoort en de heer Ben Willems.  
Voor de geslaagden en de gedecoreerden speelde de harmonie de 

Felicitatiemars die door het in grote getale aanwezige publiek werd 

meegezongen.  
Hierna kwamen de Muzikids aan de beurt die samen met de 

harmonie The Old Castle uitvoerden. Hiermee lieten ze horen dat ze 

met het samen muziek maken al aardig op weg zijn. 
 

 
 

Tenslotte sloten de blokfluiters het concert af met twee 

muziekwerken samen met de harmonie. Bij het nummer Blowing 
Bubbles, zweefden de zeepbellen naar het publiek en bij het 

nummer The Jolly Cuckoo was heel duidelijk de koekoek te horen, 

waarbij het leek of deze al zijn hele vogelleven in het park woonde.  
 

De harmonie en slagwerkgroep kunnen samen met de Muzikids en 

blokfluiters terugzien op een geslaagd zomerconcert.  
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Door de redactie 
 

Vorig jaar hielden we voor de eerste keer als 

afsluiting van het seizoen een barbecue voor alle 
leden van de harmonie plus aanhang. Dit was zo goed bevallen dat 

het bestuur had besloten om het dit jaar nóg eens (dunnetjes over) 

te doen. 
 

Na het geslaagde zomerconcert in het park had iedereen nog even 

de tijd om zijn/haar uniform thuis weer in het vet te hangen en iets 
luchtigs aan te doen, want het was de negende juli (niet alleen Lucs 

verjaardag, maar ook) een hete dag.  

 
De Activiteitencommissie had ook dit keer weer een spel 

georganiseerd, waarbij flink gelopen moest worden, om enige 

honger te kweken voor de barbecue. De bedoeling was om de juiste 
antwoorden te vinden tussen alle antwoorden (ook foute!) die 

verspreid over het plein waren neergehangen.  

 
Natuurlijk kon er ook dit keer weer een machtige prijs worden 

gewonnen, dus iedereen deed zijn stinkende best om zoveel 

mogelijk goede antwoorden bij elkaar te sprokkelen. 
 

Een dik uur later, toen iedereen fanatiek heen en weer had gerend 

en een kilo lichter was geworden, had het spel lang genoeg geduurd 
en was het tijd voor een drankje.  

 

Jan Nillesen stak ondertussen de barbecue aan en onder leiding van 
enkele grillmeisters (waaronder Wilbert) werden het vlees heerlijk 

gaar gebakken. Samen met de rijk gevulde salades en stokbrood 

met kruidenboter (bereid door gastheer Jan) was de maaltijd 
copieus te noemen. 

 

Tussen de speklappen en carbonaatjes door werd de winnaar van 
het spel bekend gemaakt: de jongere garde van het stel (enkele 

blokfluiters en Muzikids)! Zij kregen het rijk gevulde prijzenpakket 

overhandigd door Marleen. 
Het was wederom een geslaagde afsluiting van het seizoen!  

Afsluiting seizoen 
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Dit alles werd toch een klein beetje overschaduwd door het afscheid 

van een van onze trouwste leden én sinds dit jaar erelid, John 

Selten. 
 

Jan Stoffelen wilde dit moment toch niet zomaar voorbij laten gaan 

en hield een kleine toespraak waarin hij namens alle leden van De 
Herleving John hartelijk bedankte voor alle inzet en moeite die hij 

altijd in het muziek maken en de vereniging heeft gestoken. 

 
John, bedankt! Kom vooral nog een keer langs (of speel nog af en 

toe een deuntje mee)! 



 

 

- 17 - 

 

 

 
Door Jan Ewals 

 

In het Boxmeers Weekblad las ik van het 
slotconcert van Vondel, dat deze keer in 

Boxmeer zou worden gehouden. Ik dacht 

gelezen te hebben dat het ‘In Symfonie’ zou 
heten en dat het bij De Weijer gehouden zou 

worden. 

 
Die bewuste dag stond ik ruimschoots op tijd te wachten bij het 

Weijer-theater. Maar helemaal niets van Vondel te bekennen. Aan 

een toevallig passerende ober vroeg ik of Vondel die avond daar zou 
zingen. Hij keek me aan met een blik in de ogen van:  "Op de eerste 

plaats is de man al bijna 350 jaar dood en op de tweede plaats heeft 

die nooit gezongen". Hoofdschuddend liep hij door. Gelukkig viel 
mijn blik op het Boxmeers Weekblad dat daar op tafel lag. Oh, nu 

bleek, dat het concert gegeven werd in het gebouw Symfonie van 

het bejaardencomplex Weijerstaete. Snel daar naartoe dus. 
 

Het eerste muziekstuk werd gezongen. En aan het applaus van het 

grootste gedeelte van het publiek te oordelen was men zeer 
tevreden. Ik schrijf niet voor niets ‘het grootste gedeelte van het 

publiek’ want één man was duidelijk niet tevreden. Hij zat helemaal 

achterin de zaal en sprak keihard: “IK HEB NIKS GEHEURD EN IK 
VOND D’R OK NIKS AN”. Praktisch is dit natuurlijk niet mogelijk. Of 

je hoort inderdaad niks en kunt niet beoordelen hoe de kwaliteit van 

de zang was. Of je vond de kwaliteit niks, maar je hebt wel alles 
gehoord. 

 

Enfin, zo bleef hij maar doortetteren en na elk stuk had-ie wel 
commentaar. Op een gegeven moment werd zijn zoon gebeld. Die 

was er binnen tien minuten en probeerde z’n vader tot stilte te 

manen. Het hielp niet en de zoon vertrok onverrichter zake weer 
naar huis. Gelukkig werd de oude moe en vertrok hij al snel met zijn 

rollator naar zijn kamer: “EN NIEMAND HOEFT MIJ TE HELPEN 

........DÈ KAN IK WEL ALLEEN!” 
 

Mooi, daar waren we dus vanaf. De artiesten hadden er zelf gelukkig 

geen last van gehad. Het was alleen de achterhoede van de 
toeschouwers. En de meesten daarvan konden zelf hun 

ontvangststerkte regelen via hun hoortoestellen. 

Slotconcert Vondel 
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Het concert verliep verder zonder incidenten. We hadden weer 

genoten van een fraai stukje zang van Vondel. 

 
Alleen de oude stoorzender van Symfonie moeten ze de volgende 

keer vóór het concert maar een slaappilletje in z’n eten 

doen................. 
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Het lijkt erop dat we met Het Verhoor rond zijn en dat iedereen een keer 

aan de beurt is geweest! Mocht dit niet het geval zijn en we onverhoopt 

toch nog iemand zijn vergeten te vragen, dan horen wij dit graag! 
 

De redactie is zich ondertussen aan het beraden voor een nieuwe rubriek… 
Wordt vervolgd! 

 
 

 
 

Het Verhoor 
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Zaterdag 4 november  Concert in Zwaag met 
muziekvereniging De Herleving 

  

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

 

Voor de fans en Vrienden van de Herleving: in Globaal en op de  

website www.herleving.nl vindt u meer informatie over de 

evenementen en concerten van de harmonie en slagwerkgroep! 

 
 

 

Agenda 

http://www.herleving.nl/


 

 

- 21 - 

 

 

 
 

Allemaal van harte gefeliciteerd! 

 

6 augustus  Bernadette Wijnhoven    

12 augustus  Johan Broeren    

15 augustus  Laura Coenen    
17 augustus  Niels Willems    

19 augustus  Yasmine Thoonen    

20 augustus  Isa Gerrits    

27 augustus  Elke van Erp    

29 augustus  Emmie Geurts    

30 augustus  Fred Pingen    
2 september  Juul van Riswick    

4 september  Eef Baggerman    

12 september  Tim Gerrits    
13 september  Margot Heuven    

18 september  Jacky Wijnen    

22 september  Bert Wijnhoven    
30 september  Wiel Nillesen    

2 oktober  Sem Verstappen    

2 oktober  Nora Dahling    
12 oktober  Loes van Welie    

15 oktober  Lieke van Rosmalen    

19 oktober  Wiep Hermens    
27 oktober  Elly Collaris    

 

 

 

 
 

Verjaardagskalender 
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 * Marleen de Wijse * Peter en Elly Verdijk 

 * Maria Hubers-Versleyen * Bart Houben 

 
* 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 en Roos de 

Hoog * Ger en Elly Fleuren * A. Lenkens-Verblakt 
* Profil Frans Thijs * Kuda Electro * Christien Jans 

* Maria Litjens-Van de 
Weegh 

* Voorzitter Sint Anthonius 
Abt Gilde Escharen 

* Syntax 
Personeelsdiensten BV 

* Jan Nabuurs * Zalencentrum Concordia * ABC Afbouwcentre 
* Gerrit van Treek * Installatieburo Evers * Fransen Autoschade 

* St. Nicolaascomité * J.H.M. Claassen-Deenen * Emmy A.G.C. Jans 
* M.M.W. Peeters * Welcom bij Janssen * Leon Reefs 

* Marja en Gerard 
Roosen-Michiels 

* Gradje Tweewielers 
Geert Welbers 

* Van de Akker-
Blenckers Stukadoors 

* Peter Verstegen * Jan en Maria de Hoog * Karin Pingen 

* Vivara.nl * Theo en Drina Boekholt * Havens Veevoeders 
* LIMA Meubelmakerij * Ed Janssen * Frans Derkx 

* Lambert Litjens * H.C. Egger-Van Oppen 
* Restaurant De Vier 
Linden 

* Johan en Christel van 
den Boogaard 

* Broeren BHV/EHBO en 
AED Opleidingen 

* Jo Schelbergen en Will 
Stiphout 

* PLUS Verbeeten * Jac en Marij Willems * R. & R. van Rens 
* H. Evers-Toonen * A.J. Laktechniek BV * Bas van Treek 

* Toon Bus * Mosch Huisartsenpraktijk * Karel van Treek 
* Colors@home Siebert 

Wonen 

* Creemers BV Schilder- 

en Onderhoudsbedrijf 

* Frankie’s Party Service 

Vierlingsbeek 
* Kapsalon Nagelstudio 

José * Mulders Auto’s 

* Pannenkoeken-

restaurant ‘t Genot 
* Recreatiegelegenheid 

Hoeve de Knol   

   
…en zij die niet genoemd willen worden 

 

Vrienden van de Herleving 



 

 

- 23 - 

 

 


