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Van de redactie
Het hangt er een beetje vanaf wanneer je deze
Bloasproat leest. Maar in ieder geval wenst de
redactie alle trouwe - en natuurlijk ook minder
trouwe - lezers een mooi, gezond en boeiend
restant van 2017 toe. Deze keer maar niet specifiek een muzikaal
jaar toegewenst. Want als het jaar boeiend en mooi wordt, dan
moet er wel muziek in zitten.
En de eerste gelegenheid die zich voordoet is het carnavalsconcert.
Jawel, nadat een aantal verenigingen in onze omgeving zich al
gewaagd hadden aan dit fenomeen, heeft onze harmonie de knoop
ook doorgehakt. Het concert wordt gehouden op zondag 26 februari
a.s. tijdens het carnavalsontbijt in zalencentrum Concordia. Een
mooie kans om het publiek eens te laten horen dat het niet per se
carnavalsmuziek hoeft te zijn om mensen te kunnen boeien en in
een vrolijke stemming te brengen.
Ik ben heel benieuwd hoe het allemaal zal verlopen. Persoonlijk heb
ik er erg veel moeite mee om muziek te zitten maken terwijl
anderen lekker zitten te eten...... Omgekeerd vind ik het allemaal
veel prettiger. Maar ja, van de andere kant: sinds we onze
fantastische nieuwe trompetten hebben (nogmaals, bedankt hoor,
Vrienden van de Herleving!) eten we vlak voor en tussen het
muziekmaken niet meer. Volgens de deskundigen worden de
trompetten daardoor vernield omdat ze dan dichtslibben met
etensresten.
Kortom, het zal een bijzondere ervaring worden, ons allereerste
carnavalsconcert. En we gaan ervoor dat het allemaal bijzonder
goed zal gaan. Daarover lees je dan weer in de volgende Bloasproat.
Jan Ewals
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Van de bestuurstafel…
Gelukkig nieuwjaar!
Allereerst wensen we als bestuur alle leden van
harmonie en slagwerkgroep natuurlijk een gelukkig
nieuwjaar!
Geboren: Liz Willems, dochter van Frank Willems en Erica
Jonker
Op 5 oktober 2016 is Liz Sofie Willems, dochter van Frank Willems
en Erica Jonker, geboren. Namens De Herleving is door de overige
bestuursleden een kraambezoek gebracht en een cadeau
aangeboden.
Liz is geboren met aangeboren staar. Dit komt bij ongeveer 1 op de
10.000 kinderen voor en had bij Liz als gevolg dat ze al binnen een
maand geopereerd moest worden. Daarbij zijn haar ooglenzen
verwijderd, waarna Frank en Erica moesten gaan leren hoe zij
dagelijks contactlenzen bij Liz in en uit kunnen doen. Het feit dat er
in kleine babyoogjes gepriegeld moet worden en Liz natuurlijk flink
weerstand biedt, maakt het een lastig karwei en dat zorgt bij Frank
en Erica voor dubbele gevoelens deze periode.
Frank en Erica danken iedereen die vanuit De Herleving hun steun
heeft betuigd.
Liz doet het verder erg goed. Ze is een tevreden baby die goed
drinkt, slaapt, plast en poept, al wat praatjes begint te krijgen en
een muziekliefhebber lijkt te zijn! Wie weet is ze een klarinettistje
(of trompettistje, of slagwerkertje, of...) in de dop!
Jaarvergadering
Op dinsdag 7 maart 2017 zal de jaarvergadering van De Herleving
plaatsvinden. Hierbij nodigen we alvast alle leden van harmonie en
slagwerkgroep uit om hierbij aanwezig te zijn. Een officiële
uitnodiging, inclusief de notulen van de jaarvergadering van 2016,
wordt rechtstreeks aan de leden verspreid.
Brainstormideeën om financieel gezond te blijven
Sinds het teruglopen van het bezoekersaantal bij The Voice van 't
Vrijthof en het helaas moeten afgelasten van Bèèk & Gruuninge Got
Talent zijn we als vereniging op zoek naar manieren om vanaf
volgend jaar het gat in de begroting, dat daarbij ontstaat, op te
vangen. Op 29 november 2017 hebben daarom (vele) leden van de
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harmonie gebrainstormd om tot goede ideeën te komen om extra
inkomsten te genereren.
Er zijn ideeën genoemd voor acties, bijvoorbeeld het verkopen van
paaseieren, helpen in het plantsoenonderhoud en werken met de
kermis. Daarnaast zijn er ideeën voor grote activiteiten genoemd
zoals serenades met Valentijnsdag en/of met Moederdag verkopen,
het opzetten van een 'Grote Prijs' voor collega-muziekverenigingen
en het weer nieuw leven inblazen van een matinee/goederen- en
dienstenveiling. Ook zijn er ideeën genoemd om de huidige
activiteiten (zoals de vlaaienactie en grotere concerten) te
verbeteren, zodat ze wat meer geld zouden kunnen opleveren.
Daarnaast is er gesproken over het laten optreden van een band,
maar de kosten daarvan zullen hoog zijn en daardoor ook de
financiële risico's.
De komende tijd zullen verschillende ideeën worden uitgewerkt door
het bestuur en eventueel één of meerdere commissies. Het bestuur
dankt alle leden voor hun inbreng en ideeën!
Opbrengst Rabobank Clubkas Campagne € 968,Van 6 tot en met 20 oktober 2016 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 € 968, dat deze campagne voor De Herleving
heeft opgeleverd.
Het bestuur dankt allen die hun stem aan onze muziekvereniging
hebben gegeven!
Leden: vul de ledenenquête in!
Als bestuur vinden we het belangrijk om inzicht te krijgen in wat de
leden van de vereniging vinden en welke rol zij hierin voor zichzelf
zien. Daarom hebben we, net als in 2015, een enquête opgezet. De
link naar deze enquête is op 29 december 2016 verstuurd. Met
momenteel drie bestuursleden zijn goede ideeën en bijdragen vanuit
de leden erg belangrijk. We verzoeken alle leden van harmonie en
slagwerkgroep om de enquête in te vullen, als je dat nog niet hebt
gedaan. Het is tenslotte dé kans om als lid je zegje te doen over het
reilen en zeilen van de vereniging en ideeën te leveren over hoe dat
(nog!) beter kan. Een overzicht van de resultaten van de enquête
zullen we in de komende Bloasproat geven.
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Nieuwe bestuursleden, meld je!
Het bestuur van De Herleving bestaat momenteel uit drie leden:
Wiel Nillesen, Jan Stoffelen (secretaris en waarnemend voorzitter)
en Frank Willems (penningmeester). Frank Willems heeft
aangegeven bij de jaarvergadering in 2018 het stokje te willen
doorgeven. Het is daarom noodzakelijk dat het bestuur op korte
termijn wordt aangevuld met enkele nieuwe bestuursleden. De
zoektocht daarnaar heeft helaas nog niets opgeleverd. 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!
Alvast bedankt voor het meedenken en aanmelden.
Het bestuur van De Herleving,
Jan Stoffelen, Wiel Nillesen en Frank Willems

Verslag van de optredens
Door Jan Stoffelen
Zondag 13 november 2016 – Opluistering
intocht van St. Nicolaas
Tegen de klok van 11.30 uur hebben de leden van
harmonie zich in het café van Concordia verzameld om, zodra de
hele stoet van kinderen en ouders die naar de Maas zijn geweest
met St. Nicolaas en de burgemeester in de koets bij de zaal
aankomt, aldaar muziek te gaan maken. De presentatoren Jens en
Rianne verwelkomen de Sint en de burgemeester op het podium en
nodigen hen beiden uit om te gaan zitten.
Maar dan merkt Rianne op dat Sinterklaas geen schoenen maar
laarzen draagt. De Sint schrikt van zijn vergissing en laat
onmiddellijk alle Pieten naar zijn schoenen zoeken. Uiteindelijk
worden deze in een grote doos gevonden maar wie ze daarin heeft
gestopt blijft een raadsel. Vervolgens gaan de kinderen uit de zaal
op aangeven van Rianne na of de Sint nu alles heeft wat hij normaal
altijd draagt. Hierbij wordt ontdekt dat de Sint geen ring heeft. Dan
blijkt dat een van de Pieten de ring zo mooi vond dat hij hem zelf
heeft omgedaan.
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Nadat de Sint de ring weer heeft teruggekregen kan het feest pas
echt beginnen.
Er worden sinterklaasliedjes gespeeld en gezongen. De harmonie
speelt tussendoor de Felicitatiemars en sluit haar programma af met
een vrolijke mars.
Na deze feestelijkheden is het tijd voor de Sint om iedereen een
hand te geven en worden de snoepzakken uitgedeeld.
In Groeningen wordt de middag begonnen met de uitslag van de
ballonnenwedstrijd. De grootste afstand werd afgelegd door een
ballon die op 1601 kilometer werd gevonden Een van de kinderen
van de familie Veldhuis uit Vierlingsbeek was de gelukkige afzender
van deze ballon. Na het welkomstwoord van Sint Nicolaas wordt ook
hier opgemerkt dat Sinterklaas in plaats van schoenen laarzen aan
heeft en ook wordt de vermissing van de ring uiteindelijk opgelost.
Er zijn enkele kinderen die de Hupsakee-dans met een liedje
opvoeren. Ook krijgen alle kinderen de kans om met de Sint op de
foto te gaan. Er worden sinterklaasliedjes gespeeld en gezongen. De
harmonie speelt tussendoor de Felicitatiemars en sluit haar
programma af met de mars Line Up.
Dan is het tijd voor de Sint om iedereen een cadeautje te geven.
De leden van de harmonie drinken op deze vrolijke gebeurtenissen
met smaak hun welverdiende consumptie……s
Vrijdag 2 december 2016 - Serenade voor Grad Willems, die
afscheid neemt bij Wonen Vierlingsbeek
Om kwart over zes is nagenoeg de gehele harmonie present om bij
De Vier Linden een serenade voor Grad Willems te verzorgen. Grad
krijgt in verband met zijn afscheid bij de woningbouwvereniging
Wonen Vierlingsbeek een afscheidsreceptie aangeboden. Dat is voor
het bestuur van de Vrienden van de Herleving het signaal om deze
gelegenheid aan te grijpen om Grad voor zijn werk voor de Vrienden
van de Herleving te bedanken in de vorm van een serenade door de
harmonie. Zo gezegd, zo gedaan. De serenade wordt geopend met
de mars Jubilissimo.
Grad is al meer dan 15 jaar actief voor de Vrienden en dat mag dan
ook wel eens een keer worden beloond, zo vertelde Jan Stoffelen in
zijn toespraak aan het adres van Grad. Hij spreekt de hoop uit dat
Grad na zijn pensionering zijn werk voor de Vrienden zal blijven
voortzetten.
Dan wordt de Felicitatiemars gespeeld en tenslotte wordt de
serenade met de mars Line Up afgesloten.
Grad neemt het woord en geeft aan dat hij erg verrast is door de
komst van de harmonie en dit erg leuk vindt en zegt toe dat hij de
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harmonie hiervoor financieel zal belonen. Tenslotte nodigt hij de
muzikanten uit om hierop een glaasje te drinken hetgeen niet tegen
dovemansoren wordt gezegd.
Zondag
18
december
2016
Deelname
van
het
blazersensemble aan het kerstconcert van Vondel
Op zondagavond 18 december speelde het blazersensemble van de
harmonie bestaande uit de muzikanten: Anita Swinkels op hoorn,
Nicole Koenen en Patricia Broeren op dwarsfluit, Anneriet Klein op
basklarinet en Willem de Hoog en Bernadette Wijnhoven op klarinet
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 solisten traden verder op: Chris Hilkens met zang en Jessie
Willems op viool.
Gemengde Zangvereniging Vondel nam 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 Eric Roefs.
Vondel kan terugzien op een zeer geslaagd kerstconcert.

Een goed gesprek met…
Door Koen Willems
Jan Ewals
Wie Jan Ewals zegt, zegt De Herleving. Voor
velen is hij hét gezicht van de harmonie! En
terecht, want Jan is al meer dan 50 jaar in touw
voor de vereniging. Begonnen als klein jochie op
de trompet, later naast muzikant ook secretaris en vervolgens
voorzitter. Hij is nu inmiddels alweer bijna twee jaar uit het bestuur
van De Herleving. En dat na een gouden carrière waarin hij flink wat
ups en downs in de geschiedenis van de vereniging heeft
meegemaakt.
Wanneer heb je in het bestuur plaatsgenomen?
“Net na het 100-jarig bestaan (1974) ben ik in het bestuur
gekomen. Ik zat al in de organisatie van de festiviteiten rondom het
eeuwfeest. Zo moest ik ervoor zorgen dat de toen zeer bekende
band Alquin hier op het Vrijthof in de feesttent ging optreden.”
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Vanwege het grandioze succes van dit tentfeest was het idee
geboren voor de bekende Voorjaarsfeesten van de harmonie!
“Verder kreeg ik een aantal kermisexploitanten zover om hier op het
Vrijthof een complete voorjaarskermis neer te zetten. Ik kende die
mensen vanwege mijn contacten bij de gemeente Venray waar ik
een aantal jaren gewerkt heb. Dan was er nog een zeskamp
waaraan alle kerkdorpen van de toenmalige gemeente Vierlingsbeek
meededen. De vijver voor het gemeentehuis werd gebruikt voor
kanowedstrijden!”
Alsof dat nog niet genoeg was, vond een kapellenavond met onder
andere Die Original Maastaler plaats en werd het Peeltoernooi in de
Laurentiuskerk gehouden! Dat was een mooie tijd.
“Ome Jo Ewals was destijds secretaris van De Herleving en die is
kort na het 100-jarig bestaan gestopt, waardoor er een vacante
positie was die ik heb opgevuld.” Jan deed toen ook al een tijdje
administratief werk voor het jeugdorkest, dus de stap naar het
secretarisschap was niet al te groot.
Wie zaten er destijds in het bestuur?
“Burgemeester Gabriël van Heusden was voorzitter, Kees
Heuvelmans penningmeester en verder Matt Welbers als
vertegenwoordiger van de jeugd, Leo Collaris als vertegenwoordiger
van de drumband en Jac Nillesen.” Jan vertelt met een glimlach op
zijn gezicht over de bestuursvergaderingen van destijds. “Deze
werden, net als nu, om de beurt bij de bestuursleden thuis
gehouden en begonnen altijd met koffie en gebak. Na 1,5 uur
vergaderen kwamen de sterke drank en de hapjes op tafel. De
vrouwen van de bestuursleden deden altijd godsgruwelijk grote
moeite om de lekkerste lekkernijen voor de dag te toveren. Het leek
wel een soort wedstrijd. Kregen we bij de één kroketten, dan stond
er de volgende vergadering bij de ander (bij wijze van spreken) een
warm- en koud buffet klaar.” Door de rijkelijk vloeiende alcohol werd
na een tijdje de vergadering nog eens dunnetjes overgedaan;
degenen die in nuchtere toestand niet veel hadden durven zeggen,
kwamen met de alcohol in lijf en leden helemaal los! De
vergaderingen duurden vaak tot een uur of twee, drie ’s nachts,
gewoon op een doordeweekse dag.
Alleen bij Van Heusden thuis kwam het bestuur nooit; ze werden
altijd op het gemeentehuis ontvangen, waar de wijnkast flink werd
geplunderd. “Een keer werd een uitzondering gemaakt en dat was
ook meteen een van de hoogtepunten. Toen woonde Van Heusden in
Maashees, prachtig aan de Maas. Daar fietsten we op een mooie
zomeravond met de zon nog hoog aan de hemel naar toe, langs het
kapelleke op De Weerd.” De bestuursleden hadden het er tijdens de
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vergadering goed van genomen, want toen ze terug naar huis
fietsten stond de zon nog steeds (of alweer?) hoog aan de hemel!
Wanneer ben je van functie veranderd in het bestuur?
“Van 1974 tot vóór het 125-jarig bestaan van de harmonie in 1999
ben ik secretaris geweest. In deze periode heb ik zo’n 1,5 jaar het
secretarisschap overgedragen aan Wilbert Wijnhoven, toen ik een
studie deed in Deventer en er weinig tijd overbleef om me geheel te
wijden aan de vereniging. Door het plotselinge vertrek van Arno van
der Heijden als voorzitter, werd Jan, die tevens vice-voorzitter was,
voorlopig tot zijn opvolger gebombardeerd. Bijna automatisch
volgde daarna de functie van “vaste” voorzitter.
Tot de jaarvergadering van februari 2015 heeft Jan zijn rol als
voorzitter gehouden. Na dik vijftien jaar vond hij het welletjes. De
voornaamste reden dat Jan uit het bestuur is, is dat hij ruim baan
wil maken voor de jongere generatie.
Noem eens een hoogtepunt in je bestuursloopbaan.
“Mijn tijd in het bestuur was een aaneenschakeling van
hoogtepunten. Dieptepunten kan ik namelijk niet zo goed
onthouden, een zogenaamd selectief geheugen. Een muzikaal
hoogtepunt was de tijd onder dirigent Hans Pastoor (begin tot half
jaren 90). Maar je moet dit wel in perspectief zien. Op de eerste
plaats hadden we een hele goede lichting muzikanten en er werden
uit de omgeving de beste muzikanten bij geleend. Het was wel altijd
een geregel en georganiseer om de opdrachten die Hans gaf uit te
voeren.” Jan rende de benen onder zijn kont vandaan.
“Zo moesten er bijvoorbeeld verschillende instrumenten en
muzikanten worden geregeld voor optredens en voor het concours
moest een repetitieweekend georganiseerd worden.”
Hoe lang ben je nu lid van De Herleving?
Op deze vraag weet Jan het antwoord niet direct. In ieder geval kan
hij zich nog herinneren dat hij als 8-jarig ventje uit het raam van
hun toenmalig huis op de Grotestraat (links naast Autobedrijf
Kusters) “Kom van dat dak af” aan het spelen was! Ervan uitgaande
dat Jan toen al lid van de harmonie was en een snel rekensommetje
makend moet hij toch al meer dan 55 jaar lid zijn!
Jan heeft voor onder andere zijn verdiensten voor de harmonie een
aantal jaar geleden een Koninklijke Onderscheiding gekregen.
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Nieuws van de samenspelgroep
Door Isabel Kersten
Hallo allemaal,
Vrijdagavond 13 januari hadden wij een open
repetitie van de samenspelgroep. Sinds dit nieuwe
schooljaar is er een samenspelgroep opgericht voor
de kinderen die op muziekles zitten. Ik, Isabel, en mijn broertje
zitten daar ook bij. Onze blokfluitjuffrouw Marjan geeft deze lessen.
Dit is gezellig, leuk
en leerzaam. Omdat
onze
papa’s
en
mama’s ook wilden
weten wat wij doen,
mochten ze komen
kijken.
Iedereen
had
een
taakje
gekregen. Ik mocht
de koffie en thee
inschenken samen
met Fleur. Er waren
ook lekkere dingen,
zoals
cake
van
Margot, cake van Pleun en Bastogne-balletjes van Liz. We hebben
muziek gespeeld en geoefend en Marjan heeft uitleg gegeven. We
gaan ook nog een naam bedenken voor onze samenspelgroep. Ook
met de carnaval mogen wij optreden. Het was erg gezellig.
Groetjes van Isabel Kersten
De foto’s zijn gemaakt door Jan Stoffelen.
De organisatie is vooral gedaan door Jana Baltussen. Heel knap gedaan, Jana!
De koffie en thee is geschonken door de Vrienden van de Herleving.
Dank je wel hiervoor.
Marjan Jakobs
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Baton
Door Koen Willems
Eric kan niet zonder. Nou ja, het kan wel, maar
daar voelt zowel hij als het orkest zich zeer
waarschijnlijk ongemakkelijk bij. Je bent dan toch
als een kapitein zonder schip, of als een bakker zonder oven
(ofzoiets).
We hebben het over de dirigeerstok, oftewel in vakjargon, met een
chique woord: baton.
Wat technische informatie: het is een dunne stok ter lengte van 25 à
60 cm, gemaakt van hout (bijvoorbeeld van de haagbeuk),
tegenwoordig ook wel van glasvezel of koolstofvezel, met een
kegelvormig houten of kurken handvat.
Maar waarom gebruiken dirigenten eigenlijk een baton?
De stok wordt door een dirigent gebruikt als hulpmiddel om aan de
musici van een orkest de muzikale betekenis van de partituur over
te dragen. Daarmee kan hij het tempo aangeven, maar ook de
emotionele lading van een compositie. Vanouds dirigeerde men
een koor of orkest met de handen, maar veel moderne dirigenten
gebruiken liever een dirigeerstok, omdat voor musici het puntje en
de beweging van de stok van afstand beter te zien zijn dan een
handbeweging. Doorgaans zal de combinatie van lichaamstaal en de
beweging van de dirigeerstok (de dirigeerslag) bepalen of musici de
bedoelingen van de dirigent begrijpen.
Dirigenten in de 17e en 18e eeuw hadden nog geen dirigeerstok. Zij
stampten op de grond met een staf om de maat aan te geven. De
baton werd populair halverwege de 19e eeuw. In die tijd zagen
sommige orkestleden dat met vrees aan, bang als ze waren voor
agressie van de dirigent. Geheel uit de lucht gegrepen was dat niet,
want een van de pioniers van de baton, de dirigent Daniel Turk,
sloeg
er
zo
woest
mee,
dat
hij
in Manchester een kroonluchter raakte en zichzelf bedolf onder
glasscherven.
Er zijn ook dirigenten die het gebruik van de baton afwijzen en
alleen met hun handen dirigeren omdat ze daarmee een grotere
expressie denken te kunnen overbrengen. De Rus Vasili
Safonov (1852-1918) was voor velen een voorbeeld; hij was de
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eerste moderne stokloze dirigent. Hij had bij een repetitie zijn baton
vergeten en dirigeerde toen maar met zijn handen. Dit beviel hem
zo goed, dat hij daarna alleen nog maar zonder stok dirigeerde.
(bron: Wikipedia)
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Kerstclinic
Door de redactie
Op dinsdag 20 december jl. heeft de harmonie
voor
de
muziekleerlingen
een
zogenaamde
‘kerstclinic’
georganiseerd.
Het eerste deel van de repetitie oefenden de leerlingen samen met
de harmonie een paar
kerstnummers.
Na
een
uur
druk
repeteren mochten de
ouders plaatsnemen en
werden de nummers ten
gehore
gebracht,
compleet met kerstoutfit.
Het
ging
supergoed,
zeker als je bedenkt dat
de
leerlingen
de
nummers tot een uur
geleden
nog
nooit
hadden gespeeld.
En de ouders waren natuurlijk supertrots!
Zeker voor herhaling vatbaar!
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A touch of America
Door Caroline Welbers
Na weken repeteren en voorbereiden was het dan
zover: ons eigen Amerikaanse concert. Zo rond de
tijd van de verkiezingen was het wel zeer
toepasselijk.
De Amerikaanse sferen waren al gelijk te zien bij binnenkomst; de
hele zaal was aangekleed met Amerikaanse kleuren en attributen.
Deze middag kon je genieten van onze eigen harmonie en
slagwerkgroep, maar ook van verschillende zangoptredens. Het
concert werd geopend door de slagwerkgroep, zij speelde een mooi
en gevarieerd programma. Daarna was de harmonie aan de beurt
met weer een zeer gevarieerd programma, van Guns ‘N Roses en
Stevie Wonder tot Disney en filmmuziek, natuurlijk wel Amerikaanse
filmmuziek.
De zangoptredens werden verzorgd door Sharonna Janssen
Steenbergen (zij zong Black Roses van Clare Bowen), Maartje
Euwens met Mercedes Benz van Janis Joplin en Duco Berkers zong
Don't think twice it's alright van Bob Dylan. Verder zong Ellen
Boskamp nog de nummers Empire state of mind en Flashdance. De
muziek hiervoor werd verzorgd door de harmonie en pianist Joop
Verbeeten. Deze middag werd gepresenteerd door Tom Willems; hij
maakte er een mooie en grappige show van.
Tijdens het concert werd er een serenade gegeven aan Piet en Riet
Verbeeten, want die waren 40 jaar getrouwd. Als harmonie laten we
dat natuurlijk niet zomaar voorbij gaan!
Hier een impressie van een mooi concert! Meer foto’s zijn te vinden
op www.herleving.nl
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(foto’s: Simone Swinkels)
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Nieuws Vrienden van de
Herleving
Door Jan Stoffelen
Al meer dan 15 jaar geleden is de stichting
Vrienden van de Herleving opgericht, een
vriendenclub die de harmonie ondersteunt met
een jaarlijkse financiële bijdrage van minimaal € 45,- per lid.
Daarnaast zijn een viertal hoofdsponsoren gevonden die jaarlijks
een bedrag van € 500,- beschikbaar stellen aan de kas van de
Vrienden van de Herleving. Uit deze schenkingen heeft de harmonie
de afgelopen jaren onder andere twee baritons en recentelijk drie
trompetten mogen ontvangen.
Aangezien een bedrag van € 500,- per jaar een erg grote bijdrage
kan zijn, is er vanaf 2016 een regeling bedacht waarbij bijvoorbeeld
bedrijven met een bijdrage van € 100,- per jaar als sponsor worden
aangemerkt.
Hiervoor ontvangen deze bedrijven natuurlijk de zaken die aan de
Vrienden worden verstrekt, maar daarnaast kan de naam en het
logo van het bedrijf op een banner worden gedrukt die bij de
binnenoptredens van de harmonie in de zaal wordt opgesteld.
Tevens bestaat de mogelijkheid om het bedrijf te linken aan de
website van de harmonie zodat er voor deze sponsoren een extra
reclamemogelijkheid ontstaat.
Indien u vragen hebt, of geïnteresseerd bent om Vriend of sponsor
te worden en daarmee onze vriendenclub jaarlijks te steunen, dan
kunt u contact opnemen met een van onderstaande personen.
Jac Willems, tel.: (0478) 631566
Jan Stoffelen, tel.: (0478) 632205
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Het Verhoor
Naam: Jan Welbers
Van wie ziede gij d'r enne?
Gerhard en Caroline Welbers (Van Achter de
Heuf)
Leeftijd: 63, maar ik zie er veel jonger uit!
Instrument: Besbas
School/studie/werk: LTS Dr. Peelen, metaal, en op mijn 15e
begonnen bij Havens Mengvoeders Maashees
Hobby’s: Muziek maken, luisteren en voetbal
Lekkerste eten: Hollandse pot
Mooiste boek: Mijn fotoalbum
Mooiste film: Herbie
Beste popgroep/artiest: Andre Rieu, Rowwen Hèze, Hardstyle,
Minimal Techno
Leukste tv-programma: Studio Sport, Journaal, Floortje naar het
einde van de Wereld, Spoorloos, Ik vertrek
Favoriete website: Favoriete watte?
Wat is er zo leuk aan je instrument?
Pom Pom POM poMM! Omdat er zo’n mooi geluid uit komt, in plaats
van dat gepiep van de klarinetten.
Wat is je favoriete muziekstuk bij de harmonie?
Welcome to the jungle van Guns N’Roses, Selections from Chicago
Heb je wel eens wat leuks meegemaakt in de tijd bij de
harmonie? Vertel:
De weekendjes weg met de harmonie naar Duitsland en
Luxemburg, gezellig met de hele groep bij elkaar, wat drinken en
muziek maken. En de muziekfeesten waren altijd heel gezellig.
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Je gaat naar een onbewoond eiland en je mag één ding
meenemen. Wat wordt dat en waarom?
Een voetbal, zodat ik in conditie blijf, en mijn skills kan verbeteren.
Waar word je blij van?
Mijn vrouw, kinderen en kleinkinderen en aanstaand kleinkind, een
stamhoudertje
Als je vandaag ineens alles zou durven, wat zou je dan als
eerste doen?
Profvoetballer worden!
Hoe zou je jezelf in één zin beschrijven?
Rustig en voor iedereen klaar staan
Omschrijf hoe je leven er over vijftien jaar uit zal zien:
Dan ben ik 43, in de bloei van mijn leven, hopelijk goed gezond en
gelukkig met mijn gezin, kleinkinderen en vrienden om mij heen.
Wie vind je dat er in de volgende uitgave van dit prachtblad
verhoord moet worden en waarom?
Lis Janssen, omdat zij nog niet is geweest
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Agenda

Vrijdag 17 en zaterdag
18 februari

Optreden slagwerkgroep bij
Zittingsavond
Zalencentrum Concordia

Zondag 26 februari

Prinsen afhalen
Concert carnavalsontbijt
Zalencentrum Concordia

Maandag 27 februari

Carnavalsoptocht
Aanvang: 14.11 uur

Dinsdag 7 maart

Jaarvergadering (na repetitie)

Donderdag 4 mei

Dodenherdenking

Zondag 21 mei

Concert (onder voorbehoud)
Zalencentrum Concordia

Zondag 11 juni

Limonadeconcert
11.00 uur, Zalencentrum Concordia

Zondag 9 juli

Zomerconcert
11.00 uur

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!
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Verjaardagskalender
Allemaal van harte gefeliciteerd!

15 februari
1 maart
8 maart
9 maart
18 maart
19 maart
21 maart
8 april
13 april
17 april
21 april
21 april

Petra Klomp
Koen Willems
Fleur Gijsbers
Marissa de Wijs
Bianca Janssen
John Selten
Maurice Wijnhoven
Mieke Daling
Jan Stoffelen
Joos Jacobs
Linde van Treek
Anneriet Klein
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Vrienden van de Herleving

* Leo Aarts
* Ben en Hanny
Willems
* Harrie de Hoog
* Peter en Wilma
Janssen

* Marleen de Wijse
* Maria HubersVersleyen
* Klinkerboerderij
Lamers
* Bouwbedrijf A.G.
School
* Mantje Reijnen

* Peter en Elly Verdijk

* ’t Joffershof
* Ger Fleuren
* Kuda Electro
V.O.F.

* Wim en Ria de Hoog
* A. Lenkens-Verblakt

* Maria Litjens-van de
Weegh
* Jan Nabuurs

* Varkensbedrijf
Ebbers & Zn
* H. Camps
* Installatieburo
* G. van Treek
Evers
* J.H.M. Claassen* St. Nicolaascomité
Deenen
* Welcom bij
* M.M.W. Peeters
Janssen
* Marja en Gerard
* Gradje
Roosen-Michiels
Tweewielers
* Veehouderij J.
* Kapsalon
Verstegen BV
Nagelstudio José
* Theo en Drina
* Jules en Elly Bruijsten Boekholt
* LIMA Meubelmakerij
* Ed Janssen
* H.C. Egger-van
* Lambert Litjens
Oppen
* Johan en Christel van * Broeren BHV/EHBO
den Boogaard
en AED opleidingen
* Jac en Marij
* PLUS Verbeeten
Willems
* H. Evers-Toonen
* AJ Laktechniek
* Mosch
* T. Bus
Huisartsenpraktijk
…en zij die niet genoemd willen worden
- 22 -

* Bart Houben
* Antoon en Ans
Hendriks
* Marius en Gerrie
Willems
* Wiel Rouwens

* Christien Jans
* Syntax
Personeelsdiensten
BV.
* ABC Afbouwcentre
* Fransen Autoschade
BV
* Emmy A.G.C. Jans
* The Phone House
* Van de AkkerBlenckers Stukadoors
* Karin Pingen
* Havens Veevoeders
* Frans Derkx
* Herman Evers
* R&R van Rens
* Familie B. van Rens
* Bas van Treek
* Karel van Treek
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