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Van de redactie
Zo, de eerste weken van het nieuwe jaar zitten er
alweer op. Harmonie en slagwerkgroep begonnen
met een erg gezellige spelletjesavond. De
opkomst was geweldig en dat beloofde veel voor
de eerste echte repetitie. Maar wat was dát een teleurstelling. Het
leek wel een veredelde hofkapel als je het aantal repetitiebezoekers
telde. En natuurlijk waren er best wel muzikanten die een heel
goede reden hadden om een keer te moeten overslaan. Maar als je
die dan even vergeet dan blijven er eigenlijk nóg te veel muzikanten
thuis. En dat is natuurlijk hartstikke jammer. Want je laat de
gelegenheid om gezellig SAMEN muziek te maken liggen. En ook de
mogelijkheid om aan je intelligentie te werken laat je schieten. Want
tijdens het nieuwjaarsconcert van de fanfare van Vortum-Mullem
werd duidelijk uitgelegd, dat je slimmer wordt van het maken van
muziek. En het klopt ook nog.
Voor het bewijs daarvoor moet ik terug naar m’n jeugdjaren. Ik zat
me thuis kapot te leren voor m'n eindexamen HBS (dat leren had ik
natuurlijk beter het hele jaar kunnen doen, maar je weet hoe dat
gaat). Het was dinsdag en op woensdag kregen we het eindexamen
scheikunde. Ik snapte daarvan werkelijk totaal niets en stond dan
ook volkomen verdiend op een 3. Dus op de dinsdag probeerde ik
m'n scheikundekennis op te vijzelen naar een voldoende. ‘s Avonds
om half acht was ik hartstikke gaar en moedeloos. Het zou tóch niks
worden en bovendien had ik verschrikkelijke koppijn. Maar ondanks
dat alles ben ik tóch naar de repetitie gegaan. Heerlijk ontspannen
kwam ik om half elf weer thuis. Gauw naar bed en de volgende dag:
Yes!!! Een ZES!!! En uiteindelijk tóch geslaagd. Hiermee was het
bewijs geleverd, dat je slimmer wordt van het maken van muziek en
het bezoeken van de repetitie.
Dus, laat voortaan op dinsdagavond alles schieten voor de repetitie.
Laat het eerste deel van verjaardags-, examen- en familiefeesten
(inclusief BBQ's enz.) maar lekker voor wat het is en kom samen
met ons allemaal gezellig repeteren. Dan wordt het voor jou erg leuk
én voor de andere muzikanten die allemaal uiteindelijk bij onze
vereniging zijn om SAMEN muziek te kunnen maken. En als je
daarna nog naar dat feestje gaat dan geniet je daar dubbel.
Voordeel
is,
dat
je
ook
nog
zoveel
slimmer
bent
geworden..........................
-2-

Met deze “wijsheid” in het achterhoofd maken we er SAMEN een
hartstikke leuk, muzikaal 2016 van!
Namens de redactie,
Jan.

Van de bestuurstafel…
Door het bestuur
In deze rubriek vind je het laatste nieuws van het
bestuur van De Herleving.
Kerstconcert in samenwerking met basisschool Laurentiushof
groot succes
Op 15 december vond in de Laurentiuskerk een groots kerstconcert
plaats, in samenwerking met basisschool Laurentiushof. Dit
gebeurde in een bomvolle kerk, die prachtig was aangekleed en
verlicht. Aan de hand van het beroemde kerstverhaal A Christmas
Carol van Charles Dickens speelde de harmonie verschillende
sfeervolle muziekstukken, waarbij de leerlingen van de basisschool
een creatieve bijdrage leverden in de vorm van dans of toneel. Bij
sommige muziekstukken speelden ook de blokfluit-, slagwerk- en/of
blaasinstrument-leerlingen mee. Zij konden laten zien dat zij al een
aardig deuntje weg kunnen spelen!
Alle betrokkenen waren het erover eens dat het een heel bijzonder
concert was, dat zeker voor herhaling vatbaar is. De samenwerking
tussen De Herleving en Laurentiushof is ook als erg prettig ervaren.
Van beide kanten zijn er vele steentjes bijgedragen!
Een aantal harmonieleden heeft een bijzondere bijdrage aan dit
concert geleverd. Allereerst verdient de speciaal hiervoor opgerichte
commissie veel lof, in de personen van Ellen Jeuken, Anneriet Klein,
Bernadette Wijnhoven en Koen Willems. Zij hebben gigantisch veel
werk voor dit concert verricht. Ook dirigent Eric Roefs verdient grote
dank voor zijn bijdrage en goede ideeën voor dit concert. Daarnaast
bedanken we Jan Nillesen, die het podium beschikbaar heeft gesteld,
en alle leden die hebben geholpen om het podium op te bouwen en
weer af te breken.
Een verslag van dit concert vindt u elders in deze Bloasproat.
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Jaarvergadering
Op dinsdag 16 februari 2016 zal de jaarvergadering van
Herleving plaatsvinden. Hierbij nodigen we alvast alle leden
harmonie en slagwerkgroep uit om hierbij aanwezig te zijn.
officiële uitnodiging, inclusief de notulen van de jaarvergadering
2015, wordt rechtstreeks aan de leden verspreid.

De
van
Een
van

Opnamen Schijt aan de grens
Op 5 en 6 september 2015 nam de slagwerkgroep deel aan het
project Schijt aan de grens. Daarbij werd samengewerkt met een
DJ, iets wat al heel lang op het verlanglijstje van de
slagwerkgroepleden stond. Van één van die optredens is een
opname gemaakt, waardoor je een aardige indruk krijgt van dit
bijzondere project. De opname is te krijgen via het bestuur van De
Herleving. Stuur een e-mail naar ftmwillems@hotmail.com als je
hierin interesse hebt.
Voor meer informatie over het project: www.schijtaandegrens.nl.
Nieuwe opbergkast
Sinds kort is De Herleving in het bezit van een nieuwe, verrijdbare
opbergkast. De kast was oorspronkelijk de toonbank van de
drogisterij van Johnny en Anneke Creemers. Will Stiphout en Wiel
Nillesen hebben hun vakmanschap ingezet om de kast zodanig om
te bouwen dat hij aan alle wensen van de vereniging voldoet.
Het bestuur dankt Johnny en Anneke voor het beschikbaar stellen
van de kast en Wiel en Will voor hun werk!
Meer informatie over de opbergkast vindt u elders in Bloasproat.
Mart Welbers overleden
Op 14 december 2015 is op 72-jarige leeftijd Mart Welbers
overleden. Mart Welbers heeft lange tijd bij De Herleving bastuba
gespeeld. Daarnaast heeft Mart lange tijd bij de hofkapel gespeeld:
van hem is de uitspraak “Dè Stutter Nie!”, waar de hofkapel haar
naam aan ontleent. Vanwege zijn gezondheid moest Mart helaas al
jaren geleden stoppen met muziek maken. Wel heeft hij zijn andere
hobby, het houden van duiven, tot het laatst toe volgehouden. Op
zijn rouwkaart stonden een tuba en een duif afgebeeld, zijn twee
grote hobby’s. Wij wensen de familie van Mart en zijn overige
naasten veel sterkte toe met dit verlies.
Namens het bestuur van De Herleving,
Gijs Evers, Jan Stoffelen en Frank Willems
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Verslag van de optredens
Door Jan Stoffelen en Jan Ewals
Zondag 8 november 2015 - Opluistering
optocht met Sint Maarten
De harmonie is op deze zondagavond naar het
grasveldje gegaan waar de stoet met kinderen en natuurlijk Sint
Maarten op het paard wordt verwacht. Er is een grote stapel hout
verzameld om op enig moment in de fik te steken.
Sint Maarten zit weer op zijn zwarte paard en de soldaten zijn in
mooie uniformen gehesen. De mensen belast met de regeling van
het verkeer hebben ervoor gezorgd dat er onderweg met de optocht
geen ongelukken zijn gebeurd.
Onderweg hebben zich nog vele ouders met hun kinderen
aangesloten waardoor het een gezellige optocht is geworden. Na
aankomst van de kinderstoet wordt het vuur aangestoken.
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.
Hierna kan iedereen weer naar huis om bij zijn of haar eigen kachel
de warmte op te zoeken.
Zondag 15 november 2015 – Opluistering intocht van Sint
Nicolaas
Tegen de klok van 11.30 uur verzamelen de leden van harmonie
zich op het terras van Concordia om van daaruit de hele stoet van
kinderen en ouders die naar de Maas zijn geweest en weer
terugkomen in het dorp met Sint Nicolaas en de burgemeester in de
koets muzikaal te onthalen.
In de zaal is het een drukte van belang. De presentatoren merken
op dat er in de zaal nog van alles ontbreekt om een verjaardagsfeest
te vieren. Op aangeven van de kinderen en met hulp van de Zwarte
Pieten worden er slingers opgehangen, ballonnen opgeblazen en er
wordt een taart geregeld. Dan kan het feest pas echt beginnen.
Er worden liedjes gespeeld en gezongen. De harmonie speelt
tussendoor de Felicitatiemars en sluit haar programma af met de
mars Line Up.
Na deze feestelijkheden is het tijd voor de Sint om iedereen een
hand te geven en worden de snoepzakken uitgedeeld.
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De opkomst van de harmonie-leden bij de intocht in Groeningen was
erg goed. Ellen had zich als chauffeur voor de jeugdleden
opgeworpen en dat heeft geholpen. Haar autootje puilde uit! Omdat
er bij het Sinterklaasfeest behoorlijk geïmproviseerd moest worden
gingen wij kris kras door onze Sinterklaasliedjes heen. Maar er werd
goed opgelet en dus ging er niks fout. Sinterklaas was ons daar heel
dankbaar voor (=strooigoed en pepernoten). Voor de die hards was
er na afloop nog een (geringe?) hoeveelheid bier................
Zaterdag 19 december 2015 - Deelname van het
koperensemble aan het kerstconcert van Vondel
Op zaterdagavond 19 december speelde het koperensemble van de
harmonie bestaande uit de muzikanten: Anita Swinkels met hoorn,
Jacky Wijnen met trombone, Luc Broeren en Jan Ewals beiden met
trompet enkele muziekwerken in het programma van Vondel bij het
kerstconcert. Het concert werd uitgevoerd in het sfeervol versierde
Koningskerkje en begon om 20.00 uur.
Als solist trad Lars Reen op, die enkele eigentijdse muziekwerken
zong.
De zangvereniging Vondel namen bij dit concert het merendeel van
de uitgevoerde werken voor haar rekening en bracht een
afwisselend repertoire van bekende en geliefde kerstmuziek ten
gehore. Het geheel stond onder leiding van dirigent Alexej Romanov.
De gemengde zangvereniging Vondel kan terugzien op een zeer
geslaagd kerstconcert.
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Scherzandootje
Door Jos Rijken
Ziekenhuis
Slechts twee ziekenhuisopnamen heb ik in mijn
leven gehad. En dan nog lichte gevallen: liesbreukoperatie, eerst
links en toen rechts. Voor de laatste keer had ik afgesproken dat de
opname direct na de vakantie zou zijn om niet midden in het
schooljaar te moeten onderbreken. Voor een uitgever was ik bezig
met Sinterklaas marcheert, een mars bestaande uit zes
Sinterklaasliedjes in marstempo (die ook nog als zang met
pianobegeleiding gebruikt kan worden). Afspraak was dat alles vóór
1 september drukklaar bij de uitgever zou zijn. Helaas was nog niet
alles klaar, toen op 30 augustus de oproep voor het ziekenhuis
kwam. Ik besloot om alles mee naar het ziekenhuis te nemen, want
de eerste dag gebeurt er toch niets met je dan wat onderzoekjes en
dergelijk.
Op mijn ziekenhuiskamer op afdeling L-chirurgie installeerde ik me
dus en begon driftig de twee nog ontbrekende partijen te schrijven.
Mijn twee lopende kamergenoten informeerden belangstellend wat ik
deed. Nou gewoon, Sinterklaasliedjes schrijven. “En dat in
augustus”, zei de ene nog, wat toen niet tot me doordrong.
Een poosje later verschenen een broeder en een zuster van de
naastgelegen afdeling K-psychiatrie en informeerden ook heel
belangstellend naar wat ik deed en keken geïnteresseerd over mijn
schouder mee. Wat bleek? Mijn kamergenoten hadden afdeling
“psychiatrie” gewaarschuwd, omdat ze dachten dat ik van die
afdeling ontsnapt was. Want ja, wie zit er nou in augustus
Sinterklaasliedjes te schrijven.
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Leerlingennieuws
Door Ellen Jeuken
Voor veel van onze leerlingen wordt 2016 een
spannend jaar. De meeste zijn nu zo’n half
jaartje bezig op hun instrument, naast Nora,
Merel en Anne op de klarinet, sax en dwarsfluit,
die al langer spelen.
Bij de repetities voor de Kerstviering met de basisschool was te
merken hoeveel stoelen erbij ons orkest geplaatst moeten worden
als ze er allemaal zijn! En dat biedt toch weer hoop voor de
aanvulling op onze harmonie in de toekomst.
Met de toekomst in gedachten zijn we ook de samenwerking met de
basisschool gaan zoeken. Immers, 550 jonge ouders als publiek
vonden wij een aantrekkelijk vooruitzicht.
Op 17 december jl. was het dan zo ver. Met de mogelijkheden die er
waren (een prachtig verlichte kerk, mooie akoestiek, ruimte voor
een groot publiek) maar ook met de beperkingen (de juffen hadden
na sinterklaas slechts 9 dagen de tijd voor hun “stukje met hun klas”
en er moesten maar liefst 300 kinderen van 4-12 jaar in het verhaal
gepast worden) werd de Kerstviering samen met de basisschool
uitgevoerd.
Eric verrichte veel werk met de keuze van de stukken waarbij
blokfluiters en jonge leerlingen ook een rol konden spelen, stukken
die pasten in de tekst van het verhaal én onze harmonie zo mooi
mogelijk uit lieten komen.
Al met al kijken we tevreden terug. Hoewel er altijd wat te
verbeteren valt, waren de reacties naderhand om blij van te worden.
Dank vooral ook aan de medewerking achter de schermen
bijvoorbeeld rondom de bouw van het podium.
Vanuit de jonge muzikanten waren de reacties heel positief; zij
hebben zin om door te gaan, en daar doen we het voor!
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Een
impressie
van
de
Kerstviering
“Scrooge”
samenwerking met de basisschool op 17 december 2015
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Zittingsaovenden
Door Michel Rouwens
Dit jaar doet de slagwerkgroep traditiegetrouw
weer mee met de Beks-Gruuningse Zittingsaovenden. Op deze
avonden wordt er met de slagwerkgroep iets ludieks en toch
muzikaals opgevoerd.
De grote uitdaging hierin is, om elk jaar weer een nieuw thema te
bedenken waarmee je ook iets leuks neer kunt zetten. Het publiek
komt per slot van rekening om te lachen. Zo hebben we onder
andere al thema’s gehad als: bouwvakkers, kroeggangers en
wintersport.
Zo’n optreden duurt maximaal 20 minuten, want ondanks het feit
dat wij slagwerk heel leuk vinden boeit het niet alle mensen na 10
minuten nog. Maar doordat we tijdens zo’n optreden veel
verschillende dingen laten zien, waarbij we geen enkel instrument of
wat ook als instrument kan dienen uit de weg gaan, vliegt zo’n
optreden voorbij.
De voorbereidingen voor zo’n optreden nemen wel enkele maanden
in beslag, soms zelfs tot een half jaar als alles zelf geschreven en
bedacht wordt. Ik weet nog, 2 jaar geleden, een onderdeel van de
zittingaovend was de Cupsong.
Net voor de zittingsaovenden werd de Cupsong een hit (voor degene
die het niet kent: dit liedje wordt ritmisch begeleid door het
bespelen van een plastic beker). Iedereen kende het en velen
konden het zelf spelen.
Zelfs de jeugd en grote prins met hun hele gevolg speelde het
nummer vrolijk en ontspannen mee.
Maaaar… in de Cupsong zit ook een moelijker stuk, waar zich
uiteraard niemand aan waagt omdat dat vragen om problemen is.
Maaaaar….. wij zouden de slagwerkgroep niet zijn, als we dat niet
zouden doen, dus heb ik ook dat hele stuk met woorden, tekens en
pijlen uitgeschreven. Weken en maanden heeft het ons gekost om er
redelijk doorheen te komen, maar garantie dat het lukte was er tot
op de dag van de zittingsaovend niet. Tijdens het repeteren hebben
we elke week ontzettend gelachen.
Tijdens het oefenen van de Cupsong moesten we rondom een tafel
zitten en dan langzaam erdoorheen proberen te komen. Handen op
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de tafel, klappen, tik op de beker, omgekeerd op tafel, tik-tik en
weer doorgeven.
Dit stukje kon iedereen na verloop van tijd, maar het moeilijke stuk,
zeg maar de break……iedereen werd er na verloop van tijd kriemelig
van, maar we zouden het doen!!!
Je kunt je voorstellen dat we vaak met elkaars armen in de knoop
zaten en dat we elkaar in het gezicht sloegen in plaats van dat we
elkaar een high five gaven.
Tijdens de eerste zittingsaovend, zat de flow er goed in. Totdat,
juist….. de break. De bekers vlogen over het podium en er ontstond
lichte paniek. De Cupsong werd door een groepje meiden van ZEVLight gezongen zodat niet alle aandacht bij de slagwerkgroep was,
maar op het moment dat het even niet lukt, lacht de zaal toch al
gauw om de situatie. Het is tenslotte een carnavalsavond en de
mensen komen om te lachen, nou dat was gelukt.
Gelukkig stonden er uiteraard reservebekers paraat zodat we er met
vallen en opstaan wel doorheen kwamen.
Met de tweede zittingaovend is de spanning vaak minder dan bij de
eerste. Dus vol goede moed gingen we weer het podium op. Maar
we ontkwamen er niet aan. Ook nu moesten we de Cupsong weer
doen.
De spanning en de blikken in de ogen van de slagwerkleden
schreven boekdelen op het moment dat we klaar gingen zitten voor
de cups-ong. Handen op de tafel, klappen, tik op de beker,
omgekeerd op tafel, tik-tik en weer doorgeven. En dan…… juist……
de break!
De lampen vol op ons gericht, 350 man publiek aandachtig kijkend
naar ons, zittend aan een tafel met plastic bekers in onze handen.
Spannender kan ik het echt niet omschrijven. De break…….yessss,
we did it!
Feilloos er doorheen. Geen beker gevallen, niemand in z’n gezicht
geslagen. Ongelofelijk, dit was de eerste (en ook de laatste) keer
dat de break goed ging. Een beetje verbaasd van dit succes ging het
optreden van de zittingaovend door. Alsof het de normaalste zaak
van de wereld was wat wij met de slagwerkgroep geflikt hadden.
Bekroond met een daverend applaus werd toen ons optreden van
dat jaar afgesloten. Op naar volgend jaar.
Af en toe komt de Cupsong nog voorbij op de radio. Het liefst zou ik
hem dan graag even uit willen zetten, maar ondanks de nare
gevoelens bij dit liedje komt er stiekem ook een lach bij kijken.
Want wat hebben wij gelachen.
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De voorbereidingen voor dit jaar zijn uiteraard weer in volle gang.
Over het thema en de inhoud kan ik nu uiteraard nog niks vertellen,
dus kom maar kijken.

Blokfluitnieuws
Door Marjan Jakobs
Beste lezers,
Allereerst de beste wensen voor 2016. Dat het voor
iedereen een mooi en vooral muzikaal jaar mag gaan
worden.
De blokfluiters hebben de eerste les in het nieuwe jaar weer gehad.
Uiteraard hebben we eerst even nagepraat over de uitvoering van
Scrooge. Wat was ik trots op hen!
De kinderen vonden het superspannend. En terecht. Het eerste
optreden voor zoveel mensen is ook heel erg spannend. Maar ze
hebben het super goed gedaan. Zeker als je bedenkt dat ze nog
maar een paar maanden muziek maken.
Speciaal voor deze gelegenheid heeft Eric, de dirigent van de
harmonie, Jingle Bells Blues geschreven. Om dit te kunnen spelen
moesten ze nog snel een noot leren.
Alle noten van de linkerhand komt nu aan bod.
Daarbij komt dat ook het samenspelen als blokfluitgroep met de
harmonie helemaal nieuw was voor deze muzikanten. Heel knap
gedaan.
Ik wil ook de complimenten uitgeven aan de organisatie, die er
zichtbaar heel veel energie in gestoken hebben. Al met al, een heel
mooi optreden van iedereen! Zeker een bewijs dat muziek heel veel
saamhorigheid met zich meebrengt en iedereen mee kan doen.
Nu gaan we weer verder met de les zodat de kinderen de volgende
keer weer een heel mooi optreden kunnen verzorgen. Want
uiteindelijk ben je nooit klaar met het vergaren van muzikale kennis.
Met muzikale groet!
- 13 -

Wandeling
er gaat.

naar Santiago

Door Jan Stoffelen
Even een korte terugblik op de wandeling naar
Santiago die ik van 26 juli tot 27 oktober 2015 heb
gemaakt.
Routekaart

Het waren drie hele mooie maanden
waarin ik zonder zorgen door een heel
mooi deel van Europa heb mogen
wandelen. Ik heb er vele mooie
herinneringen aan overgehouden en
heb ook al verschillende malen over de
wandeling mogen vertellen en kon mijn
foto’s laten zien.
Ik raad iedereen die in Frankrijk of
Spanje op

vakantie
gaat
om
een
of
meerdere
pelgrimsteden te
bezoeken
omdat in
deze
plaatsen
Oesterschelp, symbool van de
heel veel
Camino
te zien is
wat
er
Diploma van de Camino
door de doorkomst van pelgrims in de
afgelopen 1200 jaar tot stand is gebracht. Hele mooie kerken en
kathedralen maar ook andere fraaie gebouwen, bruggen, etc. die
herinneren aan de pelgrims.
Ik heb onderweg contact gehouden met het thuisfront, vrienden en
bekenden via de moderne media zoals de apps en Facebook en heb
daarbij heel veel positieve reacties gekregen, waarvoor hartelijk
dank.
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Postzegels kopen…
Door Jan Ewals
Het was op vakantie in Sicilië. Om precies te zijn
in het mooie plaatsje Agrigento. We gingen bij
het plaatselijke postkantoor 10 postzegels kopen
voor op onze vakantiekaarten. Nou, dat werd me
een hele belevenis!
Toen we het postkantoor binnen kwamen stonden we in een
voorportaaltje. Daar moesten we een sluis door om in de
hoofdruimte te komen. In een wolk van odeurtjes kwam een zeer
vriendelijke Siciliaan binnen. Hij was perfect gekleed en
gesoigneerd. Maar het belangrijkste vonden wij dat hij erg
behulpzaam was. Want na de sluis moesten wij een nummertje
trekken. Voor elk loket was een apart nummertje beschikbaar. Maar
wij begrepen de omschrijvingen daarvan niet goed dus hielp Mr.
Perfect ons het juiste nummertje te trekken. We moesten naar loket
2 en lieten de kaarten zien. Ik wees naar de lege plekken waarop de
postzegels moesten en vroeg in het Engels naar 10 postzegels. En
toen begon het echte circus pas.
De aardige jongeman achter het loket verstond geen woord Engels.
Hij sprong als door een adder gebeten overeind. Liep snel door een
opening in een scheidingswand die achter hem stond en ging daar
blijkbaar overleggen met De Chef of Directeur. Even later kwam hij
terug, boekte “mijn nummertje” in en liep met ons terug naar het
nummertjes-automaat. Hij haalde er een nieuw nummertje uit en
dirigeerde ons naar loket 1.
Daar werd Mr. Perfect nét geholpen en wij moesten dus even
wachten. En toen gebeurde het. In de opening in de scheidingswand
verscheen Il Direttore. Groot, netjes in het pak, strenge uitdrukking
en belangrijke snor. Wat eraan ontbrak was, dat er trompetgeschal
klonk toen hij door de opening schreed. Ik moest onmiddellijk
denken aan John Cleese, de hoteleigenaar Basil in Fawlty Towers
(Hotel op stelten). Hij zag ons en wenkte minzaam, maar wel
gezaguitstralend met z'n linkerarm. Het zag eruit als “komt u maar
even hier”. Dat deden wij en hij maakte duidelijk dat hij de kaarten
wilde hebben. Voor onze ogen telde hij ze en hij kwam uit op het
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aantal van 10 (wat ik trouwens al verwachtte). Vervolgens verdween
hij weer door de opening.
Na enkele minuten keerde hij terug met 10 postzegels. Hij had er
iets bijgeschreven (een code of iets dergelijks). De postzegels
gingen naar de ondergeschikte achter loket 1. Basil ging er met de
armen over elkaar achter staan en keek duidelijk over de schouders
van de ondergeschikte mee. Die tikte op zijn toetsenbord eerst de
code over en daarna “10x1”. Uitkomst was dus 10 euro. Basil zag
het en knikte uiterst tevreden. Trots keek hij naar ons met een blik
van: “Kijk eens wat die ondergeschikte allemaal al kan.....” Wij
bedankten Basil uitvoerig en hij schreed weer terug zijn hok in. Zijn
dag kon niet meer kapot. Ik hoor ‘m ‘s avonds onder de soep al
opscheppen tegen zijn vrouw dat hij twee buitenlanders tot volle
tevredenheid geholpen heeft. En die vrouw natuurlijk kei-trots op
haar mannetje........
Wij betaalden de 10 euro aan de ondergeschikte, moesten een
uitbundig formulier ondertekenen en konden postzegels gaan
plakken...........
Veel personeel voor
werkgelegenheid !

weinig

werk.......

maar

goed

voor

de

De nieuwe opbergkast
Door Jan Stoffelen
Harmonie en slagwerkgroep hebben een
nieuwe opbergkast.
Vele lezers van Bloasproat hebben de toonbank
van drogisterij Creemers nog wel op hun
netvlies staan. Een hele brede toonbank afgedekt door een glasplaat
waar je natuurlijk doorheen kon kijken, om je te vergapen aan het
vele snoepgoed dat in de verschillende bakjes te zien was.
Nu deze toonbank niet meer gebruikt wordt, hebben Anneke en
Johnny Creemers deze toonbank geschonken aan de harmonie, die
er een mooie opbergkast voor de kleine slagwerkinstrumenten en de
muziekpartijen aan heeft overgehouden.

- 16 -

Will Stiphout en Wiel Nillesen
hebben al hun vakmanschap
in de strijd geworpen om van
de toonbank een mooie
verrijdbare
opbergkast
toegerust met 6 grote laden
te maken.
Het is echt een plaatje
geworden
(zie
bijgaande
foto).
De
harmonie
en
slagwerkgroep hoopt de opbergkast nog vele jaren te kunnen
gebruiken.
Namens De Herleving danken we vanaf deze plaats Anneke en
Johnny Creemers nogmaals hartelijk voor de toonbank die ze
geschonken hebben.

Afscheid van Mart Welbers
Door Jan Ewals
Om het voor de jeugd even duidelijk te maken:
Mart Welbers was vele tientallen jaren een van
de bassisten van De Herleving. Hij was er altijd – jarenlang 100%
score op presentielijsten – en heeft muziek gemaakt tot hij als
gevolg van een longziekte niet meer kon musiceren. En over deze
rasmuzikant gaat het nu dus.
Tja, dat was schrikken toen op 14 december jl. het bericht
doorkwam dat Mart was overleden. En in de dagen daarna ga je nog
eens denken aan de jaren dat hij de bas speelde. In zijn diensttijd
werd hij al ingedeeld bij het onderdeel waar muziek gemaakt werd.
En als je daarvoor uitgekozen wordt, dan moet je echt wel wat in je
mars hebben. Dat had hij dan ook. En de harmonie heeft daarvan
gelukkig vele lange jaren kunnen profiteren.
Maar daarbij bleef het niet. Ik weet nog, dat Mart als
vertegenwoordiger van de jeugd in het hoofdbestuur werd gekozen.
En toen hij al lang geen jeugd meer was bleef hij gewoon
bestuurslid. Niet iemand die lange verhalen en betogen hield tijdens
de bestuursvergaderingen. Nee, hij verkondigde zijn mening “recht
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uut” en hij was verder de man van de uitvoering. Meer het type van
“niet lullen, maar poetsen”.
Ook van de hofkapel is hij steeds een heel trouw lid geweest. Ik ken
de hofkapel niet anders dan met Mart Welbers als vaste bassist. En
steeds kon je op hem rekenen. Je kon hem er als het ware voor uit
bed bellen. Gegarandeerd, dat-ie er een half uurtje later was.........
Verder was hij ook heel lange tijd de vaste bassist van het
jeugdorkest. Je kunt die kleine kinderen niet met zo'n zware bas
laten sjouwen. En dus moest Mart daarvoor komen opdraven.
“Moest” is misschien een beetje overdreven, want hij deed het maar
al te graag. Zo werd hij ook een van de leiders van het jeugdorkest
BMV. En de jaarlijkse Luxemburg-concertreizen waren voor Mart het
hoogtepunt van het jaar. Iedereen genoot van zijn muziek en vooral
van z’n droge humor. Had er eentje een vieze stinkende scheet
gelaten, dan vroeg Mart: “Hedde lekker gegète?”. Dan kreeg hij als
antwoord: “Ja, hoezo?” En dan zei Mart: “Nou, zo te ruuke, zudde dè
nie zegge!” Of als iemand een boer liet klinken: “Niks gebroake?”
Maar wat had hij er spijt van, dat ie op een gegeven moment moest
stoppen als actieve muzikant. Z’n bas bleef nog jarenlang in de
berging van zijn huis staan. Klaar om op te pakken en muziek te
gaan maken. Want – zo beweerde Mart in de beginjaren van z’n
ziekte – als ik straks beter ben dan speel ik weer met jullie mee.
Doodzonde dat hem (en ons) dat niet meer gegeven is. Want wat
hadden we nog vele lange jaren plezier aan de muzikant Mart
Welbers kunnen beleven.....
Tijdens een eenvoudige plechtigheid hebben we afscheid van Mart
genomen. Daarbij werd een schitterende mars ten gehore gebracht:
Them basses" En ik meende, dat ik uit de kist de chromatische
lopertjes tijdens die mars hoorde meespelen..........foutloos!
Mart, bedankt voor vele jaren muziekplezier.
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Het Verhoor
Naam: Stef Verblakt
Van wie ziede gij d'r enne?
Ik ben d’r een van Janette van Mil en Frank
Verblakt.
Leeftijd: 22 jaren jong
Instrument: Slagwerk
School/studie/werk:
Ik ben werkzaam bij

ABC

Afbouwcentre

te

Vierlingsbeek.

Hobby’s: Lid van de brandweer, lekker met de mountainbike op
stap en natuurlijk de slagwerkgroep niet te vergeten
Lekkerste eten: Stoofpotje
Mooiste boek: Lees niet graag.
Mooiste film: Ted
Beste popgroep/artiest: Muse
Leukste tv-programma: Van alles wat
Favoriete website: Google; hier is alles te vinden.
Wat is er zo leuk aan je instrument?
Het zijn meerdere instrumenten waar je veel geluid uit kunt krijgen.
Wat is je favoriete muziekstuk bij de slagwerkgroep?
De verrassing van de zittingsavond.
Heb je wel eens wat leuks meegemaakt in de tijd bij de
slagwerkgroep? Vertel:
De optredens bij Schijt aan de grens het was een mooi weekend met
veel positieve reacties.
Je gaat naar een onbewoond eiland en je mag één ding
meenemen. Wat wordt dat en waarom?
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Een lekker flesje Hertog Jan; hoop alleen wel dat het weer goed is.
Waar word je blij van?
Mooie muziek als je lange afstanden moet rijden.
Als je vandaag ineens alles zou durven, wat zou je dan als
eerste doen?
Bungy jumpen
Hoe zou je jezelf in één zin beschrijven?
Doet geen vlieg kwaad.
Omschrijf hoe je leven er over vijftien jaar uit zal zien:
Gelukkig en gezond dat is voor mij het belangrijkst.
Wie vind je dat er in de volgende uitgave van dit prachtblad
verhoord moet worden en waarom?
Marijn Broeren

Agenda

Zondag 7 februari

Prinsen afhalen en Carnavalsontbijt

Maandag 8 februari

Carnavalsoptocht
Aanvang: 14.11 uur

Dinsdag 16 februari

Jaarvergadering (na repetitie)

Zondag 3 april

Concert met harmonie Lent
11.00 uur bij Concordia

Zondag 17 april

Concert met fanfares Holthees en
Maashees
11.00 uur, gemeenschapshuis
Maashees

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 en op de
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website www.herleving.nl vindt u meer informatie over de
evenementen en concerten van de harmonie en slagwerkgroep!

Verjaardagskalender
Allemaal van harte gefeliciteerd!

25 januari
28 januari
10 februari
11 februari
15 februari
1 maart
8 maart
9 maart
14 maart
14 maart
18 maart
19 maart
21 maart
8 april
13 april
17 april
21 april
21 april
27 april

Will Stiphout
Jan Nillesen
Isa Baltussen
Indie Siebert
Petra Klomp
Koen Willems
Fleur Gijsbers
Marissa de Wijs
Stef Creemers
Jos Rijken
Bianca Janssen
John Selten
Maurice Wijnhoven
Lieke van Treek
Jan Stoffelen
Joos Jacobs
Anneriet Klein
Linde van Treek
Ceriel Janssen

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 *

* Peter en Elly Verdijk
* Bart Houben
* Antoon en Ans Hendriks
*
Marius
en
Gerrie
Bouwbedrijf A.G. School
Willems
Mantje Reijnen
* Wiel Rouwens
’t Joffershof
* Wim en Ria de Hoog
Ger Fleuren
* A. Lenkens-Verblakt
Kuda Electro V.O.F.
* Christien Jans
Varkensbedrijf Ebbers & *
Syntax
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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

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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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

