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Van de redactie
De dagen worden weer veel langer, de
temperatuur gaat (af en toe) een beetje omhoog
en de vogels zingen het hoogste lied. De lente is
aangebroken! En dus blazen en trommelen de
muzikanten van De Herleving ook het hoogste lied. Twee
lenteconcerten hebben we al gehad. En beide keren een volle zaal
en zeer tevreden toehoorders. De winter hebben we helemaal van
ons afgespoeld. Maar dit laatste werd door Jan Welbers bij het
concert in Maashees wel wat al te letterlijk genomen. We kregen
daar een kleedruimte annex douche aangewezen om onze
materialen op te bergen. Jan wist niet dat de douches door sensoren
gestuurd werden. Toen hij dan ook onder een douche doorliep begon
deze spontaan te sproeien. Maar goed, dat hij zijn warme winterjas
nog aan had! En bijkomend voordeel was, dat tijdens het concert
zijn (natte) haren keurig gekapt bleven zitten. Dat is nog eens een
manier om fris aan een lenteconcert te beginnen!
Voor de duidelijkheid: dit werd geschreven op woensdag 20 april.
Het was een prachtige dag met veel zonneschijn en een
helderblauwe lucht. Maar weeronline voorspelt de komende veertien
dagen Siberische omstandigheden in Nederland. Dus op het moment
dat jullie deze Bloasproat lezen is er buiten weinig van de lente te
bespeuren. Mooi weer om lekker thuis te repeteren of om een
groepsrepetitie met je sectie te organiseren. Bij voorkeur met
appeltaart en een bescheiden drankje. Het is goed voor de
teamgeest en zeker goed voor het volgende concert. Heel veel
plezier toegewenst met de muzikale voorbereidingen voor de
volgende optredens en vermaak je met de inhoud van onze
onvolprezen Bloasproat!
Namens de redactie,
Jan.
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Van de bestuurstafel…
Door het bestuur
In deze rubriek vind je het laatste nieuws van het
bestuur van De Herleving.
Nieuw bestuurslid: Wiel Nillesen
Enkele dagen nadat het bestuur op de jaarvergadering van 16
februari 2016 nogmaals een oproep deed aan de leden om het
bestuur aan te vullen, meldde Wiel Nillesen zich. Wiel heeft, tot
genoegen van Jan en Frank, aangegeven het bestuur te willen
versterken, in elk geval voor de komende periode. Volgens de
statuten hoefde er hiervoor niet direct een ledenvergadering bij
elkaar te worden geroepen. Wel is de toetreding van Wiel op een
repetitie aan de harmonieleden voorgelegd. Daar waren geen
bezwaren en ook Jan en Frank zien in Wiel een betrokken lid en een
welkome aanvulling voor het bestuur! Welkom, Wiel!
Eén van de eerste taken die Wiel op zich heeft genomen is het
zorgen voor het beheer van de koperinstrumenten. Met de
jaarvergadering bleek er onduidelijkheid te zijn over de
verantwoordelijkheden en de plaats waar deze instrumenten
(moeten) worden opgeslagen. Wiel gaat ervoor zorgen dat hier weer
een plek voor komt bij Concordia.
Met de komst van Wiel zijn er weer drie bestuursleden, wat het
minimumaantal is volgens de statuten. Maar het liefst hebben we
nog een wat groter bestuur. Mochten er dus leden (of niet-leden)
zijn die graag een bijdrage aan het bestuur zouden willen leveren,
meld je dan alsnog bij Jan, Wiel of Frank!
Jaarplanning en nieuws over de aankomende activiteiten
Op de jaarvergadering is de jaarplanning voor 2016 (voor zover toen
bekend) gepresenteerd. Op dit moment is met betrekking tot deze
planning al wat meer duidelijk en raken de activiteiten steeds meer
ingevuld. Om te zorgen dat iedereen zijn agenda up-to-date kan
houden, hier een overzicht van alle activiteiten voor de komende
periode!
 4 mei 2016: Dodenherdenking. Deze zal, binnen de sfeer van
de herdenking, iets grootser worden opgezet. Om de
gezamenlijkheid binnen het dorp te benadrukken, die zeker
hoort bij het terugblikken naar en nadenken over tijden van
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oorlog, zullen de koor- en harmonieleden dit jaar voor het
eerst ook een gezamenlijk stuk ten gehore brengen.
10 juni - 1 juli 2016: Opnemen bestellingen voor de
vlaaienactie in Vierlingsbeek.
10 juli 2016: Zomerconcert. Ook hiervoor zijn de
voorbereidingen al in volle gang. Naast dat het zomerconcert
altijd een mooi moment is om alle onderdelen van de
vereniging zich te laten presenteren, weten we nu al dat er ook
een paar bijzondere samenwerkingen gaan plaatsvinden. Zo
zal de slagwerkgroep samen met een DJ gaan optreden (net
zoals dat met het project Schijt aan de grens gebeurde) en zal
de harmonie een gedeelte van de stukken samen met de
talentvolle Vierlingsbeekse violiste Jessica Willems ten gehore
brengen.
13 augustus 2016: Vlaaien bezorgen in Vierlingsbeek. Hou
als lid je agenda hiervoor vrij; het is altijd een gezellige
ochtend waar we veel hulp bij kunnen gebruiken.
10 - 25 augustus 2016: Opnemen bestellingen voor de
vlaaienactie in Groeningen.
3 september 2016: Vlaaien bezorgen in Groeningen. Ook hier
is alle hulp welkom!
8 oktober 2016: Bèèk & Gruuninge Got Talent. Dit is de
opvolger van The Voice van 't Vrijthof. De commissie,
bestaande uit Marloes Broeren, Laura Coenen, Gijs Evers,
Sharonna Janssen Steenberg en Luc Broeren, bereidt deze
grootse happening voor. Heb je vragen of ideeën over deze
avond? Meld je gerust bij één van de commissieleden!
6 november 2016: Sint-Maartenoptocht.
13 november 2016: Intocht Sint-Nicolaas.
27 november 2016: Amerikaanse dag inclusief concert met
het thema Amerika. Een gezellige dag rondom de Amerikaanse
verkiezingen, inclusief alles wat je van Amerika gewend bent:
denk aan hamburgers, hotdogs, cola en natuurlijk de muziek
van het land van de onbegrensde mogelijkheden! Meer
informatie volgt, maar hou deze dag vast vrij.
18 december 2016: Kerstconcert met Vondel.

Schrijf bovenstaande data alvast in je agenda. Daarnaast zijn we
voornemens om begin april 2017 een concert met onze naamgenoot
harmonie De Herleving uit Zwaag (Noord-Holland) te organiseren.
Gewoon omdat het leuk is om eens een keer een andere 'Herleving'
aan het werk te zien! Een afvaardiging van de harmonie van Zwaag
komt op 10 juli kijken naar ons zomerconcert. Daarna volgt snel
meer informatie.
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Nieuwe vaandelkast
Tijdens de Pop Swing Night van november 2014 werd het nieuwe
vaandel van De Herleving gepresenteerd. Maar bij een mooi nieuw
vaandel hoort natuurlijk ook een mooie nieuwe vaandelkast, en die
heeft meubelmakerij LIMA voor ons in elkaar gezet. Tijdens het
concert van 3 april 2016 is de nieuwe vaandelkast gepresenteerd.
Meer hierover verderop in de Bloasproat.
Beleid muziekstandaards
Tijdens de jaarvergadering kwamen enkele vragen over het
verenigingsbeleid met betrekking tot de muziekstandaards. In de
jaarvergadering is beloofd om de regels en de achterliggende
redenen in deze rubriek nog even toe te lichten.
Van de leden zelf wordt verwacht dat zij een muziekstandaard
aanschaffen. Dit beleid geldt al een hele tijd. Voorheen kregen
nieuwe leden een standaard van de vereniging, maar toen raakten
er vaak lessenaars kwijt en het was moeilijk ze terug te krijgen van
stoppende leden. Bovendien vinden de leden het over het algemeen
geen probleem om een muziekstandaard aan te schaffen. Het beleid
zal dus worden gehandhaafd. Het jeugdbestuur heeft aangegeven
om in het leerlingenboekje, dat binnenkort toch zal worden
geüpdatet, duidelijk aan te geven dat leerlingen zelf hun standaard
moeten aanschaffen, zodat dit voor iedereen duidelijk is.
Binnenkort nieuwe trompetten
In 2014 hebben we een subsidie mogen ontvangen van het Prins
Bernhard Cultuurfonds voor de activiteiten van onze vereniging.
Daar is nog een bedrag van over waarmee we een gedeelte van de
aanschaf van nieuwe instrumenten kunnen bekostigen. En het is
natuurlijk zonde als we daar geen gebruik van zouden maken!
Vandaar dat we als vereniging drie nieuwe trompetten zullen
aanschaffen, die door Luc Broeren, Jan Ewals en Maurice Wijnhoven
gebruikt kunnen worden. De instrumenten die zij nu gebruiken zijn
oud en versleten en met nieuwe instrumenten van hetzelfde merk
kan de totaalklank verbeteren. Om aanspraak te hebben op de
subsidie moet de aanschaf vóór november 2016 worden gedaan.
Binnenkort zullen Luc, Jan en Maurice dus een aantal trompetten
gaan uitproberen, met dirigent Eric Roefs voor de broodnodige
advisering. We zijn benieuwd welke trompetten uiteindelijk gekozen
zullen worden en natuurlijk hoe die gaan klinken!
Deelname harmonieleden aan de revue Carrousel van ZEV
Op 2, 3 en 4 juni a.s. vindt in Vierlingsbeek de grootse revue
Carrousel plaats van Zangvereniging Evergreen Vierlingsbeek (ZEV):
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een avondvullende voorstelling in het hart van het dorp, gebracht
door de ruim 60 leden van ZEV en begeleid door een 13-koppig
orkest. In dat orkest zitten ook drie leden van De Herleving,
namelijk Marijn Broeren (op drums), Anneriet Klein (op altsaxofoon)
en Frank Willems (op klarinet). Er wordt op het moment druk
gerepeteerd en het ziet ernaar uit dat het een prachtige show gaat
worden.
Carrousel vindt plaats op het vroegere Kloosterplein, met als
achtergrond de eigen Laurentiuskerk. De revue verhaalt over liefde,
leven en lotgevallen in Vierlingsbeek, van het ontstaan tot en met
nu, soms waargebeurd, soms met een knipoog, maar altijd met een
lach en een traan!
We nodigen hierbij iedereen uit om hierbij aanwezig te zijn. Dit
spektakel wil je niet missen! Meer informatie en online
kaartverkoop: www.zevcarrousel.nl .
Namens het bestuur van De Herleving,
Jan Stoffelen, Wiel Nillesen en Frank Willems

Verslag van de optredens
Door Jan Stoffelen
Zondag 7 februari 2016 – Afhalen van de
Jeugdprinses Wiep d’n urste, Adjudante
Emmie, Prins Tonnie d’n Twedde, Prinses
Maike en Adjudant Vincent en het boerenbruidspaar Petra en
Dennis
De harmonie is op deze stralend zonnige dag al vroeg uit de veren
om vanaf 8.30 uur aan te treden voor het afhalen van de
hoogheden. We hebben ook dit jaar een vrachtwagen tot onze
beschikking en hoeven daarom geen urenlange wandeling te maken.
De vrachtauto is beschikbaar gesteld door Peter en Albert
Theunissen en is door een werkgroepje van de harmonie in orde
gemaakt. We gaan dit jaar alleen naar Groeningen en als eerste
naar het huisadres van jeugdprinses Wiep d’n urste en waar ook al
adjudante Emmie aanwezig is. Na het nuttigen van de borreltjes
gaat het in een rap tempo weer terug naar het huisadres van prins
Tonnie d’n Twedde om hier de rest van het gezelschap in de stoet op
te nemen. De leden van de jeugdraad zijn dit jaar met velen en zijn
allemaal op de fiets in de optocht present.
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De optocht gaat vervolgens naar het Vrijthof om daar de vlag te
hijsen.
Met de Kei van Bèèk op de achtergrond spreken de vorst en de prins
de toegestroomde menigte toe. De vlag wordt gehesen en foto’s
worden gemaakt. Na dit ritueel neemt de harmonie plaats op het
podium in zalencentrum Concordia en speelt bij het binnenkomen
van de overige ontbijtgasten enkele muzieknummers. Dan is het ook
voor de harmonie tijd om te beginnen aan haar uitgestelde ontbijt.
De carnavalsvereniging heeft dit ontbijt op een feestelijke en ludieke
manier opgezet en alle gasten genieten er met volle teugen van.
Nadat iedereen zijn buikje heeft rond gegeten kan het feest van de
Boerenbruiloft beginnen.
Maandag 8 februari 2016 – Opluistering carnavalsoptocht
Er is voor deze maandag slecht weer met zware windstoten
voorspeld maar het comité, dat gaat over het al dan niet doorgaan
van de optocht, heeft op basis van weersverwachting ’s morgens
toch besloten dat de optocht door kan gaan. Hiermede heeft zij
voorwaarden geschapen voor de langste optocht ooit voor
Vierlingsbeek!
Van heinde en verre zijn vele wagens en groepen naar Vierlingsbeek
gekomen om op deze maandag aan een optocht mee te kunnen
doen. De harmonie en slagwerkgroep hebben zich dit jaar
uitgesloofd om zich in de echte carnavalskleuren Rood, Geel en
Groen uit te dossen.
Ook deze keer is de harmonie erin geslaagd om de wagen van Albert
en Peter Theunissen mooi te versieren met ballonnen in de kleuren
rood, geel en groen.
Op de vrachtwagen wordt met veel verve muziek gemaakt en bij de
verschillende tussenstops worden de nodige hartversterkende
drankjes genuttigd.
De muzieknummers die dit jaar worden uitgevoerd vragen telkens
weer een ander tempo waardoor de muzikanten extra alert moeten
zijn om het goed te laten klinken en blijkens de reacties van het
publiek slaagt men in deze opzet.
Bij het Vrijthof aangekomen wordt de langste optocht ooit
ontbonden en kan het merendeel van de deelnemers zich naar
Concordia begeven om daar de prijsuitreiking te vernemen en
verder carnaval te gaan vieren.
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Scherzandootje
Door Jos Rijken
Jeugdorkest
Elk jaar werd het seizoen door mijn jeugdorkest
besloten met een concertreis naar Luxemburg. Het orkest verbleef in
een jeugdherberg, waar overdag vakantie gevierd werd. ’s Middags
en/of ’s avonds werd steeds op een andere plaats een concert
gegeven. De kosten van de reis werden betaald uit een eigen
bijdrage, een bedrag uit de kas van de vier verenigingen en de
opbrengsten van de concerten. Zowel het muziek maken als het
samen vakantie houden was steeds een geweldige belevenis voor de
jeugd. En in Luxemburg waren we altijd welkom als graag geziene
en gehoorde gasten.
Na afloop van ieder concert kreeg de dirigent praktisch altijd
bloemen aangeboden. In Luxemburg waren dat royale boeketten,
die ik bij thuiskomst op onze camping in twee of drie deelde. Die
deelden mijn vrouw en ik dan bij de campingburen uit, zodat op een
gegeven moment na een week een twintigtal boeketten de
vakantietenten sierden.
In Berdorf werd het verkeer tijdens het concert omgeleid en na
afloop werden de muzikanten onder politie-escorte naar de
consumpties gebracht. In Troisvierges was het meestal kermis, maar
die werd gewoon een uur stil gelegd.
In Luxemburg-stad staat op de Place d’Armes een prachtige kiosk,
compleet met verlichting, verwarming, stoelen- en lessenaarslift en
geluidsinstallatie met orkestbediende. Als dan zo’n solistje haar/zijn
solo voor de microfoon speelde, duidelijk hoorbaar over heel het
grote plein, kwam iedereen onder de indruk. En het hele plein stond
soms op z’n kop na Piet Hein of Tulpen uit Amsterdam als toegift,
dankzij de tientallen Nederlandse toeristen.
Overdag hadden de jongelui heel veel plezier en werd van alles
ondernomen. Dat maakte ik dus zelf niet mee, maar merkte het wel.
Iedereen was altijd in opperbeste stemming en op een keer maakte
ik het duidelijk mee. In een zeker jaar zat een leerling-kapper in het
orkest. Bij de meisjes mocht hij experimenteren met zijn al bereikte
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vakkennis. Op een middag kwam ik op de kiosk voor het concert en
zag tot mijn stomme verbazing alle meisjes (zo’n 25) met een
torenhoog kapsel. De kapper had bij de dames de haren “op zolder”
gebracht; zo heette dat of ook wel “suikerspin”. Enkelen waren ook
nog van een fel kleurtje voorzien. Het was op het kolderieke af en
ook bij het publiek trok het aandacht.
Op een andere keer werd het gezelschap op de Nederlandse
ambassade uitgenodigd, maar dat is een verhaal apart!

Jaarvergadering en huldiging
jubilarissen
Door Jan Stoffelen
Verslag jaarvergadering
Op dinsdag 16 februari jl. zijn de leden van de
harmonie en slagwerkgroep in zalencentrum Concordia bijeen om de
jaarvergadering te houden.
De agendapunten worden vrij vlot doorgelopen. Het jaarprogramma
van 2015-2016 geeft een indrukwekkende lijst van de vele
optredens waar harmonie, slagwerkgroep en de verschillende
jeugdgroepen acte de présence hebben gegeven. Een teken dat de
vereniging een belangrijke rol vervult in Vierlingsbeek en
Groeningen. Er werden in het afgelopen verenigingsjaar in totaal 19
optredens, concerten en serenades verzorgd.
Bij het onderdeel financiën wordt vastgesteld dat de opbrengst van
het ophalen van oud papier gelukkig niet verder is teruggelopen, de
opbrengst van de vlaaienactie zelfs is toegenomen, maar daar
tegenover staat dat de Voice van ’t Vrijthof wat minder in het laatje
heeft gebracht. In 2016 zal daarom met een nieuwe formule worden
geprobeerd meer publiek te trekken. Op 3 april 2016 zal de nieuwe
kast voor het gerestaureerde vaandel worden gepresenteerd. Bij het
agendapunt “Bestuursverkiezing” wordt aangegeven dat Gijs Evers
wegens drukke werkzaamheden op zijn bedrijf met het bestuurswerk
gaat stoppen. Frank Willems, penningmeester van de vereniging, is
aftredend maar herkiesbaar en deze wordt met alle stemmen vóór
opnieuw in het bestuur gekozen. Inmiddels is Wiel Nillesen
toegetreden tot het bestuur en is hiermede de vacature welke was
ontstaan door het vertrek van Gijs Evers weer ingevuld.
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Verderop in de vergadering staat de waarnemend-voorzitter stil bij
diegenen die de vereniging een warm hart toedragen en waardoor
de vereniging kan draaien zoals ze nu draait. Hierbij kan worden
gedacht aan: de Vrienden van de Herleving en de sponsoren, Wies
Willems voor haar inzet bij het onderhoud van de uniformen, Toon
Bus en Leo Collaris voor hun hand- en spandiensten, Marjan Jakobs
voor haar inzet bij de blokfluitopleiding en last but not least de
leiding van het jeugdafdeling in de personen van Bernadette
Wijnhoven en Ellen Jeuken die ervoor zorgen dat de jeugd haar weg
binnen de vereniging weet te vinden.
Het jaarprogramma voor 2016 wordt vastgesteld. Op 3 april wordt
samen met de muziekvereniging van Lent een koffieconcert
verzorgd. Verder staan volgende evenementen op het programma.
17 april concert met Maashees en Holthees/Smakt in Maashees, 4
mei Dodenherdenking, 10 juli zomerconcert bij de watermolen, 6
november St. Maarten, 13 november intocht St. Nicolaas; 18
december kerstconcert met Vondel.
Huldiging
jubilarissen:
Nicole
Koenen-Aarts
(25-jarig
jubileum) en Elly Collaris (40-jarig jubileum)
Bij het einde van de vergadering aangekomen wordt overgegaan tot
de huldiging van Nicole Koenen-Aarts en Elly Collaris die 25
respectievelijk 40 jaar lid zijn van De Herleving. Jan Stoffelen laat
via een groot aantal foto’s van de beide jubilarissen zien waarin
beiden op muzikaal en organisatorisch gebied hun beste beentje
voorzetten voor de harmonie.
Bij Nicole zit de liefde voor muziek echt in het bloed. Ze begon op
zeer jeugdige leeftijd met blokfluitles. Na twee jaar stapte ze over
op de dwarsfluit en ze kreeg jarenlang les van Marloes Berden, met
wie ze zowel op persoonlijk als op muzikaal gebied een klik had. Ze
kreeg het instrument van de harmonie, en de dwarsfluit is altijd haar
lievelingsinstrument geweest en gebleven. Met veel plezier ging ze
ook mee met de jeugdweekendjes met de BMV, onder leiding van
dirigent Jos Rijken.
Nicole is, met uitzondering van een paar jaren afwezigheid na de
geboorte van Janneke, Tom en Lisanne en drukke werkzaamheden,
al 25 jaar lid van de harmonie. Ze is fanatiek. Dat uit zich
bijvoorbeeld in het feit dat ze het afgelopen jaar op dinsdagavond
eerst de jeugd van DES trainde, om vervolgens meteen door te gaan
naar de repetitie van de harmonie. Als ze zich daarvoor afmeldt, dan
is er ook daadwerkelijk wat aan de hand. Daar kunnen veel leden
een voorbeeld aan nemen.
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Nicole houdt van muziek maken op haar instrument. Dat doet ze
niet alleen bij de harmonie, maar ook thuis of op het werk.
Tientallen gehandicapten en oudere mensen hebben, bijvoorbeeld
tijdens sinterklaas- of kerstbijeenkomsten, van haar muzikale talent
mogen genieten. Ze heeft een hart voor muziek, maar ook voor die
mensen.
Naast het maken van muziek is ze ook een aantal jaren lid geweest
van het bestuur. Ook draaide ze haar hand er niet voor om in de
jury van de Playbackshow plaats te nemen. Bij de presentatie van
de nieuwe uniformen in 1999 toonde zij als een echte mannequin
het nieuwe uniform. Hierbij moet worden opgemerkt dat Nicole bij
het uitzoeken en samenstellen van het nieuwe concert-uniform in
2014 ook haar bijdrage heeft geleverd, waarvoor hartelijk dank. De
harmonie mag in haar nieuwe concert-uniform best gezien worden.

Gerbrand, Elly, Nicole, Ron

Elly heeft inmiddels een heel erg indrukwekkende staat van dienst
opgebouwd in de muziekwereld. Zij was bij De Herleving de eerste
vrouw die 25 jaar heeft volgemaakt en is nu de eerste vrouw die al
40 jaar lid is van De Herleving. Zij speelt de klarinet met veel verve
maar draait er haar hand niet voor om ook nog het hele programma
van de Original Maastaler uit Heijen mee te spelen. Naast het maken
van muziek werkt Elly met veel inzet aan de acties van de harmonie
om geld bij elkaar te verzamelen om kas van de vereniging te
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spekken. Haar ervaring in de muziekwereld komt ook tot uiting in de
presentatie van de vereniging bij concerten, het samenstellen van
de presentjes voor de gastspelers en de dirigenten en last but not
least de aankleding van de zaal, waar Elly een heel goede kijk op
heeft.
Jan Stoffelen nodigt Ron en Gerbrand, de partners van beide
jubilarissen, uit om het draaginsigne op te spelden dat hoort bij een
25-jarig en 40-jarig lidmaatschap. Hij overhandigt Nicole en Elly de
oorkonde van de Bond van Muziekgezelschappen en biedt de
jubilarissen een fraai boeket bloemen aan.
Hierna krijgen de leden van de vereniging de gelegenheid om de
jubilarissen te feliciteren en wordt de jaarvergadering afgesloten.

Grappen,
er gaat.

grollen en geintjes
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De koffiejuf
Door Jan Ewals
Op een kantoor kunnen koffiejuffen zeer
gevaarlijke personen zijn. Ik vertel je hoe ik ternauwernood
ontsnapte aan de klauwen van zo'n mevrouw.
Het was een kille morgen toen ik snotterend en hoestend naar mijn
werk fietste. Eigenlijk was ik zo ziek als een hond maar als
ambtenaar ga je desnoods door een muur als je tenminste maar
kunt gaan werken. In een zeer beroerde toestand arriveerde ik op
mijn werkplek. En al gauw stond het zweet op mijn voorhoofd, de
snot in heel mijn gezicht en de tranen over de wangen rollend.
Werkelijk onverantwoord om zo te blijven “èèrmoeien”. Tot ik een
geweldig idee kreeg. Als ik nu eens een shot Jaegermeister zou
nemen. Dat is toch een soort hoestdrankje! Gauw een theekopje
gepakt en ermee naar de gemeentelijke drankvoorraad. Toevallig
wist ik de sleutel te liggen en kort daarna zat ik aan m'n bureau met
een theekopje vol Jaegermeister. Het leek nét een echt kopje zwarte
thee. En dat ‘s morgens om half acht.
Maar om acht uur begon het drama zich af te tekenen. De koffiejuf
kwam binnen. Ze gaf iedereen koffie. En plotseling zag ze dat ik al
iets van drank had. Ze rook eraan en zei toen heel gemeen: “Oh,
Jan
Ewals,
Jaegermeister!
Dàt
zal
ik
eens
tegen
de
gemeentesecretaris gaan vertellen!” En ze verdween om haar route
te vervolgen en daarna de gemeentesecretaris in te lichten.
Shit, dat zag er niet goed voor me uit. Een van de zwaarste
ambtsmisdrijven had ik gepleegd en ik zou vreselijk hangen. Maar
ineens kreeg ik een helder idee (waarschijnlijk door de hoeveelheid
alcohol in mijn lijf). Ik ging gauw naar de gemeentesecretaris en zei
dat ik eigenlijk te ziek was om te werken en dat ik eraan zat te
denken om naar huis te gaan. Ik vertelde erbij, dat ik als ik thuis
was geweest zeker een shot Jaegermeister had genomen omdat je
daar zo geweldig van opknapt. “Maar ja, dat hebben we hier niet”,
zo
vervolgde
ik
mijn
zielige
verhaal.
“Nou”,
zei
de
gemeentesecretaris, “dat hebben we hier wél. De sleutel van de
drankvoorraadkast ligt daar en daar en pak dan maar gauw wat
Jaegermeister.” Als je daarvan beter wordt zijn we allemaal
geholpen!
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Vijf minuten later komt de koffiejuf met een rooie kop bij de
gemeentesecretaris binnenlopen. “Secretaris,” zegt de slijmerige
trut, “wette dat Jan Ewals an de Jaegermeister zit? “Ja”, zegt de
gemeentesecretaris, ”dat zal ik niet weten! Dat jong was d'r zo
beroerd aan toe dat ik hem zelf geadviseerd heb om wat
Jaegermeister in te nemen. Ik hoop, dat hij er snel van opknapt.”
En daar stond de koffiejuf lelijk in haar hemd. Had ze gedacht mooi
te kunnen scoren.....................
Toen ze voor de middagronde met koffie langs kwam kon ik het niet
laten om ze een triomfantelijke blik toe te werpen. En ik moet
zeggen, dat ik weer vrij snel helemaal was opgeknapt!

Nieuwe vitrine-vaandelkast
harmonie en slagwerkgroep
Door Jan Stoffelen
In 2014 is bij het 140-jarig bestaan van de
vereniging
het
gerestaureerde
vaandel
gepresenteerd. Nog even ter opfrissing.
In 2014 heeft een drietal dames
uit Boxmeer, actief voor het
bijhouden van de attributen van
de Heilig Bloed-processie, hun
tijd en vakkennis besteed aan
het
restaureren
van
het
vaandel van de harmonie, dat
dateerde uit 1949 en ernstig
aan herstel toe was.
Bij
de
Pop
Swing
Night,
gehouden op 29 november
2014, is het gerestaureerde
vaandel
aan
het
publiek
gepresenteerd. Hierna is in
overleg met de firma LIMA en
het bestuur van de Vrienden
van de Herleving gewerkt aan
het vervaardigen van een vitrine-vaandelkast om hierin het
gerestaureerde vaandel op te hangen zodat het vaandel tot in lengte
van jaren mooi zal kunnen blijven.
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Op 3 april jl. was het dan zover om de nieuwe vitrine-vaandelkast
aan het publiek te presenteren. Bij het begin van de pauze in het
concert van Sint Theresia uit Lent en De Herleving hebben Wiel
Willems, de maker van de vitrine-vaandelkast, en Toon Bus, oudste
lid van De Herleving, de dorpsvlag welke over de kast was
gehangen, weggehaald, zodat de vitrine-vaandelkast in volle glorie
zichtbaar werd.
Deze actie werd door het
aanwezige
publiek
met
applaus beloond. De vitrinevaandelkast met daarin het
vaandel zal in de hal van het
zalencentrum komen te staan.
De materiaalkosten van de
vitrine-vaandelkast
werden
betaald door de Vrienden van
de Herleving en de uren die
voor het vervaardigen van de
vitrine-vaandelkast
noodzakelijk
waren
zijn
betaald door de firma LIMA.
Harmonie en slagwerkgroep
danken beide gevers heel
hartelijk voor de ontvangen financiële steun!

Lenteconcerten
Door Koen Willems
April doet wat hij wil, en zo ook De Herleving!
Waarom geen twee concerten geven binnen twee weken? Niet
omdat het moet, maar omdat het kan!
3 april
Al een tijdje stond het concert met muziekvereniging Sint Theresia
uit Lent op de planning. Waarom met muziekvereniging Lent?
Behalve dat dit dorp onder de rook van Nijmegen in vele opzichten
op Vierlingsbeek lijkt (het ligt aan een van de Nederlandse grote
rivieren, het heeft een eigen treinstation, er staan een katholieke én
Nederlands Hervormde kerk, er is een Spoorstraat en een
Parallelweg) was er nog een connectie tussen de twee plaatsen:
Anneriet Klein (lid De Herleving) en haar dochter (lid Sint Theresia).
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De
beide
verenigingen
brachten een
gevarieerd
programma
met
afwisselend
bekende popen
volksmuziek,
olijke marsen
en melodieuze klassieke muziek. En dat alles tegen een sfeervol en
fraai verlichte achtergrond van Schots ogende kasteelruïnes,
verzorgd door gastheer Jan Nillesen! Complimenten!
Tijdens het concert werd ook de nieuwe vaandel-vitrinekast van De
Herleving gepresenteerd (zie elders in Bloasproat).
Het concert was goed bezocht door de trouwe luisteraars; er
kwamen zelfs een paar Pieterpadwandelaars luisteren!
Als klap op de vuurpijl speelden de twee verenigingen samen het
stuk Queen’s
Park Melody.
Het
publiek
werd
getrakteerd
op een 70koppig
orkest,
dat
een
flinke
gedoseerde
dosis
decibels
de
zaal inschoot.
We
kunnen
terugkijken op een leuk en geslaagd uitwisselings-concert! Volgende
keer naar Lent?

- 17 -

17 april
Twee weken later volgde het Over de grens-concert in
samenwerking met fanfare Sint Cecilia uit Maashees en
muziekvereniging O.L.V. Gilde uit Holthees-Smakt.
Vier jaar geleden werd het eerste concert gehouden in een reeks
van drie met het thema Over de grens, samen met de
muziekverenigingen uit de buurdorpen Maashees en HoltheesSmakt. Dit optreden vond in Vierlingsbeek plaats en was een mooi
voorbeeld
van
een
geslaagde
“dorpsgrensoverschrijdende”
samenwerking tussen drie collega-muziekkorpsen.

Dit keer was Sint Cecilia gastvrouw. In het spiksplinternieuwe
gemeen-schapshuis in Maashees (net dit weekend officieel
geopend!) gaf zij de aftrap onder leiding van Loes Reiling.
Vervolgens was De Herleving aan de beurt en ten slotte sloot O.L.V.
Gilde o.l.v. Wieke Hermsen
de
rij.
Wederom
een
programma met voor elk wat
wils. Ook nu werd afgesloten
met een gezamenlijk stuk, de
mars Jubilissimo. Wie dacht
dat er op 3 april al een groot
orkest voor de neus stond, nu
werd er nog een schepje
bovenop gedaan: circa 100
man vulden zowel fysiek als
muzikaal de zaal en podium.
Een succesvolle tweede editie
Onze meest trouwe fans Toon en Leo
van het Over de Grensconcert, op naar het derde in
Holthees/Smakt!
Meer foto’s vindt u op de site van De Herleving: www.herleving.nl
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Het Verhoor
Naam: Marijn Broeren
Van wie ziede gij d'r enne?
Ik ben een zoon van Johan en Maria Broeren en
de broer van Marloes.
Leeftijd: 30 jaar
Instrument: Slagwerk
School/studie/werk: Boomverzorger
Hobby’s: Muziek maken/luisteren en spontane uitjes
Lekkerste eten: Winterse kost, pasta en een goed stuk vlees.
Mooiste boek: Telefoonboek
Mooiste film: Geen voorkeur.
Beste popgroep/artiest: Bruce Springsteen en Rowwen Hèze
Leukste tv-programma: Undercover in Nederland en De Kwis
Favoriete website: Youtube.
Wat is er zo leuk aan je instrument?
Alles wat je kunt aanraken komt geluid uit, het is dus heel breed.
Wat is je favoriete muziekstuk bij de slagwerkgroep?
Heb niet per se een voorkeur. Vind het vaak leuk als we een stuk
uitvoeren met niet gangbare instrumenten.
Heb je wel eens wat leuks meegemaakt in de tijd bij de
slagwerkgroep? Vertel:
Recordpoging van de meeste slagwerkers in Overloon. Optreden
met kerstconcert van een aantal jaar geleden waar Michel en ik
samen een nummer voor geschreven hebben.
Je gaat naar een onbewoond eiland en je mag één ding
meenemen. Wat wordt dat en waarom?
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Een trommel, dan kan ik met alle voorgangers uit dit verhoor
samen muziek maken.
Waar word je blij van?
Op zondagavond lekker op de bank liggen en naar goede muziek
luisteren.
Als je vandaag ineens alles zou durven, wat zou je dan als
eerste doen?
In pretparken in attracties gaan, die over de kop gaan.
Hoe zou je jezelf in één zin beschrijven?
Kalm en gedreven.
Omschrijf hoe je leven er over vijftien jaar uit zal zien:
Ik hoop dat ik dan een mooi gezinnetje heb, een leuke baan en
natuurlijk dat we in goede gezondheid leven.
Wie vind je dat er in de volgende uitgave van dit prachtblad
verhoord moet worden en waarom?
Jan Nillesen, ik ben wel benieuwd wat hij over 15 jaar doet.

Agenda

Woensdag 4 mei

Dodenherdenking

10 juni - 1 juli

Opnemen bestellingen vlaaienactie
Vierlingsbeek

Zondag 10 juli

Zomerconcert
11.00 uur watermolen

Zaterdag 13 augustus

Vlaaienactie Vierlingsbeek

10 - 25 augustus

Opnemen bestellingen vlaaienactie
Groeningen

Zaterdag 3 september

Vlaaienactie Groeningen

Zaterdag 8 oktober

Bèèk & Gruuninge Got Talent
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Zondag 6 november

Sint-Maartenoptocht

Zondag 13 november

Intocht Sint-Nicolaas

Zondag 27 november

Amerikaanse dag

Zondag 18 december

Kerstconcert met Vondel

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!

Verjaardagskalender
Allemaal van harte gefeliciteerd!

2 mei
11 mei
30 mei
6 juni
8 juni
14 juni
5 juli
9 juli

Nicole Koenen
Bert Daniëls
Wilbert Wijnhoven
Jan Welbers
Leo Collaris
Karen Ewals
Patricia Broeren
Luc Broeren
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Vrienden van de Herleving
* Marleen de Wijse
* Maria Hubers-Versleyen
* Klinkerboerderij Lamers
* Leo Aarts
* Ben en Hanny Willems
* Harrie de Hoog
* Cafétaria De Zwaan
* Maria Litjens-van de
Weegh
* Jan Nabuurs
* G. van Treek
* St. Nicolaascomité
* M.M.W. Peeters
* Marja en Gerard
Roosen-Michiels
* Veehouderij J.
Verstegen BV
* Jules en Elly Bruijsten
* LIMA Meubelmakerij
* Lambert Litjens
* Johan en Christel van
den Boogaard
* PLUS Verbeeten
* H. Evers-Toonen
* T. Bus

* Bouwbedrijf A.G. School
* Mantje Reijnen
* ’t Joffershof
* Ger Fleuren
* Kuda Electro V.O.F.
* Varkensbedrijf Ebbers &
Zn
* Kwekerij de Kamp
* Installatieburo Evers
* J.H.M. Claassen-Deenen
* Welcom bij Janssen
* Gradje Tweewielersreparatie Geert Welbers
* Kapsalon Nagelstudio
José
* Theo en Drina Boekholt
* Ed Janssen
* H.C. Egger-van Oppen
* Broeren BHV/EHBO en
AED opleidingen
* Jac en Marij Willems
* Theo en Riek Achten
* Mosch Huisartsenpraktijk

* Bas van Treek

* Karel van Treek

…en zij die niet genoemd willen worden
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* Peter en Elly Verdijk
* Bart Houben
* Antoon en Ans Hendriks
* Marius en Gerrie
Willems
* Wiel Rouwens
* Wim en Ria de Hoog
* A. Lenkens-Verblakt
* Christien Jans
* Syntax
Personeelsdiensten BV.
* ABC Afbouwcentre
* Fransen Autoschade BV
* Emmy A.G.C. Jans
* The Phone House
* Van de Akker-Blenckers
Stukadoors
* Fysiotherapie van
Dongen
* Recreatie ’t Schaartven
* Frans Derkx
* Herman Evers
* Aspergeboerderij Erik
Denissen
* Calani PhotoGraphics
* Karin Pingen
* Havens Veevoeders
* H. Camps
* AJ Laktechniek

