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Van de redactie
Hallo allemaal,
Het jaar 2014 ligt alweer achter ons, zo snel als
dat deze er is, is deze ook weer weg. Maar niet
getreurd, want 2015 is alweer enkele weken begonnen. Wij hopen
dat iedereen de kerstdagen goed is doorgekomen en natuurlijk het
Nieuwjaar gevierd heeft met vrienden, familie en kennissen.
En ook dit jaar hebben wij als harmonie zijnde vele activiteiten op de
planning staan. Zo zijn ook de repetities begonnen en zijn er
groepsrepetities gestart voor het aankomende concert op 29 maart
dat harmonie de Herleving samen met Vondel uitvoert. Daarover
binnenkort meer!
In deze uitgave is onder andere Het Verhoor te lezen van één van de
nieuwe klarinettisten Petra Klomp en ik heb geruchten gehoord dat
de carnavalswagen van de harmonie dit jaar in een nieuw “jasje”
wordt geverfd. Spannend, nog even afwachten dus. Daarnaast zijn
er verslagen van optredens, Sinterklaas, blokfluitnieuws, het
popconcert van afgelopen november en natuurlijk een verslag van
het kerstconcert met Vondel.
Veel leesplezier!
Namens de redactie,
Maurice Wijnhoven.
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Verslag van de optredens
Door Jan Stoffelen en de redactie
Zondag 9 november 2014 – Opluistering
optocht met Sint Maarten
De harmonie heeft in overleg met het Sint Maartenscomité ervoor
gekozen om op het grasveldje achter de Udo de Boyestraat te
verzamelen om bij het kampvuur de intocht van Sint Maarten
muzikaal op te luisteren. Sint Maarten en zijn soldaten gaan bij de
optocht voorop en vele ouders met hun kinderen hebben zich bij de
optocht gevoegd zodat het een gezellige drukte wordt bij het
kampvuur dat inmiddels is ontstoken.
Het verhaal van Sint Maarten wordt verteld, de bijbehorende liedjes
worden gezongen en de harmonie luistert het geheel met
bijpassende muziek op. Tenslotte wordt iedereen getrakteerd op
speculaas. Inmiddels is het vuur hoog opgelaaid en kan iedereen
zich aan de felle gloed van het vuur warmen. De harmonie speelt
nog een afsluitende mars en dan kan iedereen weer naar huis om bij
zijn of haar eigen kachel de warmte op te zoeken.
Zondag
17
november
2014
–
inhalen
Sinterklaas
Vierlingsbeek en Groeningen
De harmonie is voor de Sinterklaasintocht in Vierlingsbeek gevraagd
Sinterklaas te verwelkomen bij Concordia, nadat de stoet kinderen
hem heeft opgehaald bij de Maas.
Het weer is guur die zondagmorgen, maar dat mag voor de kinderen
de pret niet drukken. Honderden paraplus komen in de richting van
Concordia gelopen, met de Sint trots voorop!
De harmonie speelt Met Sint Nicolaas op mars uit volle borst, wel
een keer of vijf, totdat de drommen mensen in de warme zaal van
Concordia zijn neergestreken.
Binnen is het paniek alom, want de burgemeester is verhinderd en
kan de Sint dan ook niet in Vierlingsbeek ontvangen. Dat is erg
jammer, want welke belangrijke persoon moet Sinterklaas nu
ontvangen?
Een van de presentatoren heeft een oplossing en verkleedt zich met
behulp van spullen van ouders uit de zaal (zoals nette schoenen en
een ketting) tot een heuse burgemeester, voordat de Sint de zaal
binnenkomt. Maar daar trapt Sinterklaas dus mooi niet in!
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De kinderen zingen de Sint liedjes toe, die door de harmonie worden
begeleidt. Het is een gezellige boel, zeker ook als de hele zaal onder
leiding van de Pieten een Pietendans inzet. Alle dansende mensen
worden genoteerd en toegevoegd aan de bewegingsmeter van
Symphonica in Sporto!
In Groeningen is het ‘s middags gezellig knus druk. De harmonie
begeleidt de liedjes die worden gezongen en speelt de felicitatiemars
die door iedereen uit volle borst wordt meegezongen. Er wordt
afgesloten met het toepasselijk lied Dag Sinterklaasje.
Hierna begint het uitdelen van de cadeautjes en kunnen de leden
van de harmonie aan de bar hun welverdiende consumptie gaan
nuttigen.
Zondag 14 december – Optreden op de Kerstmarkt VOVG
De Vrouwenorganisatie Vierlingsbeek-Groeningen had gevraagd of
de harmonie de jaarlijkse kerstmarkt muzikaal wilde opluisteren met
allerhande kerstnummers. Natuurlijk wilde de harmonie dat! Met
nummers als Joy to the World, Deck the Hall en natuurlijk Jingle
Bells werd een heerlijke muzikale saus over de markt gedrapeerd!

Mini-kerstconcert
Door Jan Ewals
Toen ik het stukje over het kerstconcert van
Vondel schreef dacht ik ineens aan Stille Nacht.
De Duitse versie bedoel ik dan.
Ik denk, dat het was rond 1961. Voor de meesten van jullie is dat
nét na het einde van de Middeleeuwen. De Lagere School
(basisschool) was toen nog in het gebouw waar nu Gryphus en
Fitnesscentrum Van Dongen zijn gehuisvest. Het schoolplein was aan
de voorkant en voorzien van een aantal prachtige lindebomen. Erg
knus allemaal. Ook de bijna verrotte klaslokalen droegen bij aan die
knusheid.
Maar betere tijden braken aan. De school werd opgeknapt en tijdens
die verbouwing verhuisden enkele klassen. Tijdelijk gingen ze naar
de gymzaal aan de Pastoor Jansenstraat. Het grote gymlokaal werd
gebruikt door twee klassen: groep 7 en 8. Achteraan links in het
gymlokaal was een grote nis met een flinke voorraad gymattributen.
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En daar stond in mijn herinnering een soort pilaar of iets dergelijks.
Maar daarover straks meer.
Een van de meesters in die tijd was Wim Bistervels. Je sprak hem
toen aan met “mijnheer Bistervels”, dus niet “meester Wim”. Hij
woonde met z'n ouders Jaap en Bets in het huis aan de Grotestraat
(tegenover Erik Lamers), waar nu advocatenkantoor Van Oppen is
gevestigd.
Ik dacht altijd dat Wim van koninklijke bloede was. Hij sprak goed
Duits, had familie in Krefeld en Prins Bernhard heette tenslotte ook
(Van Lippe) Bisterveld........
Maar goed, deze Wim, die later aan de wieg zou staan van de eerste
uniformen van De Herleving, kon beestig goed zingen. Glaszuiver en
super hoog. Hij reeg de octaven zonder moeite aan mekaar. En de
overgang van gewone- naar kopstem was niet te horen. Nadeel was
dat hij te bescheiden was om zijn talenten te tonen “aan den volke”.
Ik wed dat-ie thuis op de badkamer de spiegel zo aan scherven
zong.
Enfin, terug naar de gymzaal. Het werd Kerst 1961. Omdat wij een
gruwelijk katholieke school waren werd er een uitgebreide
kerstviering gehouden op school (= in de gymzaal). En geen
kerstviering met “Glühwein” en veel snoepen. Nee, een kerstviering
met bidden en zingen. Maar ja, je wist niet beter.
Op een gegeven moment werd er “ergens” met een prachtige stem
in vloeiend Duits het Stille Nacht ingezet. Het klonk zo mooi, dat de
meer dan vijftig leerlingen in een klap muisstil waren. Veel Duits
kenden we niet. Of het moesten die paar woordjes oorlogsduits zijn
die we van onze ouders hadden geleerd zoals: Schnell, schnell,
schnell! en Ausweis! en Schweinhund! Maar uit de mond van Wim
klonk het Duits ineens heel erg mooi. Vooral het “himm” (de hoogste
noot van het lied) in de zin “Schlafe in himmlischer Ruh!” klonk
glaszuiver.
De artiest zelf was niet te zien. Later bleek, dat ie achter de pilaar
had staan te zingen. Volgens de kenners was dat voor de akoestiek.
Maar ik blijf erbij, dat z'n bescheidenheid hem parten speelde.
Of ie nog zingt dat weet ik niet. Ik hoop er binnenkort achter te
komen. Want Wilbert en ik moeten er nog altijd op bezoek. Met de
fiets naar Wims tegenwoordige optrekje in Venray!
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Scherzandootje
Door Jos Rijken
Willem
Willem was nog een muzikant van de oude
stempel. Zonder enige opleiding, zonder zelfs ook
maar de noten te kunnen lezen, had hij als jongeman plaats gevat
achter de grote trom (zoals toen gebruikelijk nog met bekkens
erop). Nu was het ook niet zo moeilijk, want zijn fanfare speelde
zonder veel ambities te hebben jaren lang in de laagste afdeling en
had nooit concoursaspiraties of iets dergelijks gehad.
Totdat het met het aantreden van een nieuwe jonge dirigent hoger
op ging. Regelmatig ging de fanfare toen op concours en wist
diverse malen promotie te halen. Zodoende werd het voor Willem
(ondanks zijn natuurlijke muzikale aanleg) toch meer en meer
ingewikkeld. Maar hij deed zijn best!
De dirigent tikte een keer af en zei: “Willem, je was te laat”. “Mar
evel nie veul” (maar toch niet veel), reageerde Willem onder
hilariteit van het orkest.
Hij was dorpssmid en zijn talen beperkten zich tot Limburgs en een
niet zo voortreffelijk ABN. De Italiaanse termen, die bij de muziek
gebruikt worden, leerde hij op den duur wel verstaan, maar soms
kwam hij ook al Franse en Engelse termen tegen. Zo werd op een
keer een Engelse uitgave op de lessenaar gelegd. Na een poosje
repeteren zei de dirigent, dat hij de grote trom miste bij de letter B.
“Kan niet”, zei Willem, “want daar hoef ik niets te doen.” “Er staat
wel BD (big drum) in mijn conductor”, was de reactie van de
dirigent. “Nou ja”, reageerde Willem. “Hier staat wel een noot, maar
er staat “without cymbales” bij. En ik heb geen houten cimbalen.”
Waarom de dirigent en de meeste muzikanten in lachen uitbarstten,
snapte Willem pas na de nodige uitleg.
Gelukkig kreeg hij links en rechts hulp van jonge, goed opgeleide
slagwerkers op kleine trom en pauken, die hem aanwezen en voor
hem telden. Maar hij had toch zijn trots en eergevoel en hij vond het
echt minder leuk toen hij afstand van de bekkens op de grote trom
moest doen. Er kwam ook nog een drumstel bij de fanfare en
daardoor hoefde hij hele stukken helemaal niet meer mee te doen.
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En toch merkte hij, dat wat er voor hem overbleef toch nog
moeilijker werd. Vooral als de dirigent weer met een modern
concourswerk kwam aanzetten. En dus nam hij tenslotte blijmoedig
een kloek besluit.
De fanfare ging op concours, nu in de eerste afdeling, en wist
daaruit te promoveren naar de afdeling “uitmuntendheid”, de eerste
van de hogere afdelingen. De eerste repetitie daarna sprak Willem
de dirigent aan. “Ik stop ermee”, zei hij. “Ik vind dat ik met recht op
mijn lauweren mag gaan rusten, want ik heb ze afgelopen zondag
op concours toch maar mooi mee in de hogere regionen gehouwen.”

Muzikaal recept
Januari, februari, meestal niet de meest
gezelligste maanden van het jaar (behalve als
het carnaval is). Guur, koud, donker weer, je
moet dan iets doen met je tijd als je binnen zit.
Waarom niet lekker de keuken in om een winters
recept uit te proberen…
Winterse mosterdsoep met bier
(Let op: NIX onder de 18)

Ingrediënten
 50 gram boter
 60 gram bloem
 1 liter kippenbouillon
 1/2 flesje "zoet" bier (oud bruin,
bokbier of trapistenbier)
 2-3 eetlepels grove mosterd
 1 eetlepel honing
 1 prei, in kleine ringen gesneden
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 100 gram gerookte spekreepjes
 créme fraiche (hoeveelheid naar smaak)
Bereidingswijze
Smelt de boter in een ruime pan. Laat de boter niet bruin worden.
Voeg dan de bloem toe en roer dit met een garde tot een roux.
Schenk dan onder voortdurend roeren langzaam de bouillon en het
bier toe en blijf roeren tot er een gladde soep ontstaat. Voeg de
mosterd en de honing aan de soep toe. Bak ondertussen de spekjes
en voeg deze vervolgens samen met de prei toe aan de soep. Laat
nog een paar minuten koken. Voeg tot slot de créme fraiche toe.
Niet meer laten koken, anders schift deze.
Eet smakelijk!
P.S. Wat heeft dit recept in godsnaam met muzikaliteit te maken, hoor ik u denken? Nou,
door de alcoholische toevoeging gaat u vast en zeker zingen!

Optreden in het Koningskerkje
Door Ellen Jeuken
Op zondagochtend 21 december, in een winters
Koningskerkje in kerstsfeer, was daar het optreden
van allerlei jeugdige muzikanten die allemaal op de
een of andere manier met De Herleving te maken
hebben.
We zagen schattige blokfluiters, stoere slagwerkertjes, jonge
jongens en meiden die wel les hebben en lid zijn van De Herleving,
maar (nog) niet bij de grote harmonie spelen en de ervaren meiden
die ook al hebben meegespeeld bij de Pop Swing Night.
En natuurlijk werden we weer ondersteund door Wilbert en Jacky,
altijd aanwezig en daarvoor weer dank.
Wat was er te zien en horen? Ellen Smits vertelde vanuit een grote
stoel het verhaal over een engeltje dat zijn trompetje door het
wolkendek op de aarde had laten vallen. In dit Annie M.G. Schmidtkerstverhaal zaten vervolgens momenten waarop jonge muzikanten
op stonden en solo, of als duo/trio, een toepasselijk kerstnummer
lieten horen.
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Dit alles onder deskundige leiding van Marjan Jakobs, die ook de
gezamenlijke
repetitie
had
geleid,
want
ook
vier totale
jeugdorkest kerstnummers stonden op het programma. Van klein tot
groot deed daaraan mee en dat leverde aandoenlijke taferelen op:
twee jonge klarinettisten (8 jaar en net een half jaar op les) die met
rode konen hun (aangepaste) partij meespeelden en op de juiste
momenten een beetje “net alsof” deden.
Trotse opa’s en oma’s op de eerste rij, en broertjes en zusjes die
ademloos naar het verhaal luisterden.
Ouders konden aan de optredens zien hoeveel je kunt bereiken met
een aantal jaren les, want de oudere leerlingen gaven
indrukwekkende optredens.
Door het heffen van een kleine entreeprijs werd er ruim
tweehonderd euro verdiend en dat komt weer ten goede aan
blokfluitopleiding!
Voor iedereen die er aan heeft meegewerkt een hele leuke ochtend!
Marjan, Bernadette en Ellen

Blokfluitnieuws
Door Marjan Jakobs
Elke dinsdag komen de vijf enthousiaste meiden
op blokfluitles.
Ze hebben hard gewerkt aan het optreden in het
koningskerkje. Jammer dat drie muzikantjes niet
mee konden doen.
De twee die wel mee hebben gedaan hebben zich
van een hele goede kant laten horen en zien!
Ze deden het geweldig goed, waar ik dan ook heel trots op ben.
Want ga er maar staan met z’n tweeën!
Op dit moment staan er geen optredens op het programma, wat
betekent dat we ons met de lesstof bezig houden. De kinderen zijn
inmiddels in boek 2 en hebben bijna alle tonen van de toonladder c
geleerd.
De liedjes worden moeilijker, en de theorie wordt uitgebreider.
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Bij het uitkomen van de Bloasproat, maken ze een tekening voor
Tom Stone die bijna jarig is. Al deze kunstwerken stuur ik naar hem
op in Zwolle.
Als reactie stuurt hij dan een klein kadootje terug voor de kinderen.
In de volgende Bloasproat zullen we laten weten wat dat kadootje is
geweest.

Kerstconcert op 20DeHarmonie
december
Herleving
2014
Door Jan Ewals
Na onze spectaculaire Pop Swing Night werd direct begonnen met de
voorbereidingen
voor
het
kerstconcert.
Het
succesvolle
houtblazersensemble dat vorig jaar ook had meegedaan aan het
kerstconcert van zangvereniging Vondel was bereid gevonden op
herhaling te gaan. Dit keer werd het bemenst door Nicole Koenen en
Patricia Broeren (dwarsfluit), Bianca Janssen (hobo), Anneriet Klein
(basklarinet), Tanya van Duren (hoorn) en Frank Willems,
Bernadette Wijnhoven en Karen Ewals (bes-klarinet). De slagwerker
was Jan Daniëls, die eenmalig zijn oude “beroep” waarmee hij 25
jaar geleden gestopt was, weer eens oppakte.
De dirigent van Vondel, Alexej Romanov, dreigde helemaal wild te
worden toen hij merkte wat voor instrumentale begeleiding hem
werd aangeboden. Hij was opeens niet meer te stuiten en bewerkte
het ene na het andere muziekstuk voor zang en blazersensemble.
Dat betekende, dat de blazers het veel drukker kregen dan vooraf
werd gedacht. Telkens na afloop van de harmonierepetitie werd er
nog een uur gerepeteerd om de - overigens mooie - arrangementen
onder de knie te krijgen. En dat alles onder leiding van Eric Roefs,
die het ook nog eens allemaal geheel gratis doet (= liefde voor de
muziek!). Zelfs de laatste harmonierepetitie vóór het kerstreces
werd opgeofferd voor het oefenen door het blazersensemble. En als
er dan eens iets niet duidelijk was dan belde Eric met zijn van
oorsprong Russische collega Alexej om een en ander opgehelderd te
krijgen. Gelukkig, dat Eric vloeiend Russisch spreekt want het
Nederlands van Alexej laat te wensen over..............
En zo brak dan de 20e december aan. Om vier uur ‘s middags ging
het ensemble nog een keer in het Koningskerkje repeteren om de
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akoestiek te “proeven”. En om half zeven waren ze er weer om nu
samen met het koor en gastsoliste Caroline Ermers nog even snel
het programma door te nemen.
Om precies acht uur begon dan het concert in een uitpuilend
Koningskerkje. Het publiek zat tot vlak voor het orkest. En dat
schept ook wel een bijzondere sfeer. Natuurlijk was het een
aaneenschakeling van hoogtepunten maar van de tutti-stukken
(koor-ensemble-soliste) waren I heard the bells on Christmas Day
en Raise your voices toch wel de kersen op de taart.
Voor de leden van het ensemble was het ook een prachtige afsluiting
van het drukke muziekjaar 2014. En aan de positieve reacties te
oordelen doen ze volgend jaar weer mee!

Het Verhoor
Naam: Petra Klomp
Van wie ziede gij d'r enne?
Wilbert Klomp (Cuijk) en Hanneke Klomp-Van
den Bungelaar (Boxmeer)
Leeftijd: 12 jaar
Instrument: klarinet
School/studie/werk: brugklas havo/vwo, Metameer Stevensbeek
Hobby’s: met de hond wandelen, winkelen en klarinet spelen
Lekkerste eten: frietjes
Mooiste boek: Spijt
Mooiste film: Spijt
Beste popgroep/artiest: verschillende, maar het leukste vind ik
Ilse DeLange
Leukste tv-programma: Everybody dance now en Spangas
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Wat is er zo leuk aan je instrument?
De gezelligheid
Wat is je favoriete muziekstuk bij de harmonie?
Niet direct één stuk, maar het leukst zijn wel de bekendere
popliedjes
Heb je wel eens wat leuks meegemaakt in de tijd bij de
harmonie? Vertel:
Muziek maken vind ik altijd leuk!
Je gaat naar een onbewoond eiland en je mag één ding
meenemen. Wat wordt dat en waarom?
Mijn hondje Santi, ze is altijd lief voor mij…
Waar word je blij van?
De zon
Als je vandaag ineens alles zou durven, wat zou je dan als
eerste doen?
Parachute springen of parasailing tijdens de vakantie in Turkije
Hoe zou je jezelf in één zin beschrijven?
Lief, vriendelijk en positief!
Omschrijf hoe je leven er over vijftien jaar uit zal zien:
Geen idee maar wel met veel gezelligheid!
Wie vind je dat er in de volgende uitgave van dit prachtblad
verhoord moet worden en waarom?
Collega-klarinettiste Isa Baltussen!

Pop Swing Night daverend
succes
Door de redactie
Het was alweer vier jaar geleden dat de
harmonie de allereerste Pop Swing Night
organiseerde! Dus het was hoog tijd voor een
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second edition. En wat is er mooier om dit in het kader van een
jubileum te laten plaatsvinden: het 140-jarig bestaan van harmonie
De Herleving.
Op 29 november 2014 was het dan zover: de tweede editie zou een
feit worden, dit maal onder de leiding van dirigent Eric Roefs.
Maandenlang had iedereen er naar toe geleefd en gewerkt, zijn
uiterste best gedaan om van die ene avond een meesterwerk te
maken, waar nog lang over nagepraat zou worden.
Met gezonde spanning kwamen de deelnemers al ruim van tevoren
in Concordia aan om de laatste voorbereidingen te treffen. De zaal
stroomde langzaam vol; het was een verrassing voor iedereen
hoeveel publiek op deze avond zou afkomen.
Rond een uur of half negen
begon het spektakel dan. De
zaal
zat
goed
vol!
De
voorzitter
verklaarde
de
avond voor geopend en het
woord werd aan Rik Geurts
gegeven, die de avond aan
elkaar praatte en na elk
blokje muziek in een andere
outfit het podium betrad om
de volgende nummers aan te
kondigen.
Het repertoire was erg afwisselend, net zoals de samenstelling van
de muzikanten bij elk nummer. Zo zong Merel Klaassen de knaller
Hello, Nancy van Deursen de James Bond-hit Sky Fall, Ger Joosten
opzwepende Deep Purple-hits, Lars Reen het jazzy Feeling Good,
Helen Nillesen het swingende That Man van Caro Emerald, Hans
Coolen de Nederlandse hits
Avond en Zij gelooft in mij en
Tangle de gospelhit Go like
Elijah, dat alles samen met de
harmonie en/of het speciaal
samengestelde combo voor
deze avond. Dit is nog maar
een kleine greep uit de
verzameling
hits
die
ten
gehore werden gebracht.
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Ook waren er solonummers
van het combo, met onder
andere
Baker
Street
“featuring” Jan Nillesen, die de
bekende saxsolo speelde die
klonk als een klok.
Het
smartlappenkoor
Van
Heure Zinge bracht nostalgie
in de zaal met smartlappen als
De Wandelclub, Zuster Ursula
en Laat me.
Het niveau van de avond was hoog en de reacties uit het publiek
waren zeer positief!
Deze avond werd ook het spiksplinternieuwe concertuniform (voor
de informelere concerten) van de harmonie gepresenteerd, waarin
de muzikanten deze avond voor de eerste keer gestoken waren.
Gesponsord door de Vrienden van de Herleving. Vrienden, bedankt!
Verder werd het opgeknapte vaandel gepresenteerd. De trots van de
harmonie, dat zich in zeer versleten toestand bevond, is
gerenoveerd door een team van
dames die het juweeltje in volle
glorie
hebben
hersteld.
Hartstikke bedankt!
Bij deze willen we iedereen
bedanken die zich heeft ingezet
om de avond te maken tot wat
deze uiteindelijk is geworden:
een superevenement dat voor
herhaling vatbaar is!
Een speciaal woord van dank voor de sponsoren zonder wie de Pop
Swing Night niet op deze manier had kunnen plaatsvinden!
Bedankt!!!!!
(bron foto’s: So-Photo)
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Grappen, grollen en geintjes
Natuurlijk hebben de leden van De Herleving al een
instrument gekozen, maar voor degenen die
overwegen een instrument te gaan spelen en nog
niet weten welk, hierbij een hulpmiddel!

- 15 -

Vervolg van de vorige pagina
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Agenda

Dinsdag 10 februari

Jaarvergadering leden
Concordia, 20.30 uur (na repetitie)

Maandag 16 februari

Carnavalsoptocht
Verzamelen bij De Zwaan, 14.00 uur

Zondag 29 maart

Koffieconcert met Vondel
Zalencentrum Concordia, 11.00 uur

Zondag 12 april

Opluistering communie

Zaterdag 25 april

The Voice van ‘t Vrijthof
Concordia

Maadag 4 mei

Dodenherdenking

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!

Verjaardagskalender
Allemaal van harte gefeliciteerd!

10 februari
15 februari
1 maart
18 maart
19 maart

Isa Baltussen
Petra Klomp
Koen Willems
Bianca Janssen
John Selten
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21 maart
8 april
13 april
21 april

Maurice Wijnhoven
Lieke van Treek
Jan Stoffelen
Anneriet Klein

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
* Bas van Treek

* 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
* 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

