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Van de redactie
Voor je het weet staat de zomerstop weer voor
de deur en staan er weer leuke dingen op het
programma, zoals vakantie, festivals bezoeken,
lekker luieren in de zon, puzzels maken, dagje uit
in Amsterdam etc. etc. Er is voor ieders wat wils.
Zoals gewoonlijk blik ik graag even terug op het afgelopen jaar, met
als hoogtepunten toch wel het zomerochtendconcert bij de
watermolen en de Pop Swing Night. Wat kunnen we trots zijn als
harmonie en slagwerkgroep zijnde, om zoveel (Bèkse) mensen te
laten luisteren naar een knap staaltje muziek. Ieder draagt zijn of
haar steentje bij en zo kan iedereen meegenieten van de prachtige
klanken. En niet te vergeten al die andere concerten en serenades.
Voor de muzikanten geldt:de repetities van de harmonie beginnen
op dinsdag 1 september en de slagwerkgroep op woensdag 2
september.
Wij wensen iedereen een fijne zomer en we zien elkaar graag terug
na de vakantie!
Namens de redactie,
Maurice Wijnhoven
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Harmonie
Van de bestuurstafel…
De Herleving

Door het bestuur
In deze rubriek vind je het laatste nieuws van het
bestuur van De Herleving.
Resultaten ledenenquête
In april 2015 is een enquête uitgegaan naar de leden van harmonie
en slagwerkgroep. De enquête had als doel om inzicht te krijgen in
hoe de leden vinden dat De Herleving op dit moment functioneert en
welke verbeterpunten er zijn. Een aantal resultaten van deze
enquête zullen we hier uitlichten:
 Grote tevredenheid: Wat vooral uit de enquête naar voren
komt is (gelukkig) de grote tevredenheid die onder de leden
heerst. Zowel de harmonie als de slagwerkgroep zijn over het
algemeen erg tevreden over het repertoire en de activiteiten
door het jaar heen (al merken sommige leden op dat het er
wel erg veel kunnen zijn). De harmonieleden zijn bovendien
erg tevreden over dirigent Eric Roefs en de slagwerkgroepleden
zijn erg tevreden over instructeur Michel Rouwens. Bovendien
hebben veel harmonieleden zich in de enquête opgegeven voor
één of meerdere commissies, waaruit ook de bereidheid blijkt
om zelf een bijdrage te leveren aan allerlei activiteiten.
 Concert-ideeën: In de enquête zijn veel concert-ideeën
geopperd. De muziekcommissie is met veel van deze ideeën al
aan de slag gegaan. Zo is de eerste aanzet gezet met
betrekking tot het organiseren van een concertactiviteit samen
met de basisschool (hierover later meer), zijn er contacten
gelegd met (onze naamgenoot) harmonie De Herleving uit
Zwaag, en willen we de mogelijkheden onderzoeken om in
2017 een carnavalsconcert te organiseren. Wordt dus
vervolgd!
 The Voice van 't Vrijthof: Na vier jaar The Voice van 't
Vrijthof hebben we het idee dat deze formule wel weer aan
vernieuwing toe is. De ledenenquête heeft veel ideeën
opgeleverd voor hoe deze vernieuwing eruit zou kunnen zien.
De betreffende commissie zal zich na de zomer buigen over
deze ideeën om toe te werken naar een nieuw soort activiteit
in het voorjaar van 2016.
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 Bloasproat: Eén van de geopperde ideeën met betrekking tot
Bloasproat is dat wij als bestuur het blad meer zouden mogen
gebruiken om besluiten en overwegingen toe te lichten. Dat
idee hebben wij ter harte genomen, vandaar dat we meteen
deze rubriek Van de bestuurstafel nieuw leven hebben
ingeblazen!
Activiteiten slagwerkgroep
Op 29 april 2015 hebben bestuur en slagwerkgroep het afgelopen
jaar geëvalueerd. Daarbij zijn ook de komende concerten besproken.
We lichten hier twee zaken uit.
 Schijt aan de grens: De slagwerkgroep gaat deelnemen aan
het project Schijt aan de grens, dat op 5 en 6 september 2015
zal plaatsvinden. Daarbij zullen de leden samenwerken met
een DJ, iets wat al heel lang op hun verlanglijstje stond. Maar
zo'n optreden vergt nogal wat voorbereiding, vandaar dat de
slagwerkers de hele zomer door zullen repeteren! Voor meer
informatie: www.schijtaandegrens.nl.
 Carnaval 2016: Afgesproken is dat vanaf carnaval 2016 niet
alleen de harmonie zal plaatsnemen op onze carnavalswagen,
maar dat ook de slagwerkgroep er gezellig bij zal zijn!
Afwisselend zullen harmonie en slagwerkgroep dan muziek
zullen maken. Zo versterken we de onderlinge band tussen
beide onderdelen van de vereniging en kan het publiek zowel
genieten
van
gezellige
blaasmuziek
als
opzwepende
slagwerkritmes!
17 december: optreden met de basisschool
Op donderdag 17 december vindt een bijzonder concert van De
Herleving plaats. Er wordt namelijk een intensieve samenwerking
met basisschool Laurentiushof aangegaan: een concert mét de
basisschoolleerlingen
vóór ouders,
grootouders
en
andere
geïnteresseerden. Hoe het concert er precies uit gaat zien moet nog
worden bepaald, maar we gaan er in elk geval voor zorgen dat het
zowel voor de leerlingen van de basisschool als voor de
harmonieleden een bijzondere happening wordt! Voor dit concert
wordt een aparte werkgroep opgezet. Het eerste gesprek met de
basisschool heeft al plaatsgevonden, op vrijdag 17 juli. Zowel vanuit
de basisschool als vanuit de harmonie is er veel enthousiasme, dus
we zien uit naar een prachtig concert (in kerstsferen) op 17
december 2015. Schrijf deze datum dus vast in je agenda!
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Overdracht muziekarchief
Jarenlang was Leo Collaris onze vaste archivaris als het gaat om de
bladmuziek. Hij beheerde de partijen keurig en zorgde ervoor dat elk
lid zijn partij op tijd had. Omdat Leo heeft aangegeven te willen
stoppen, zijn we op zoek gegaan naar een nieuwe archivaris. Deze
hebben we gevonden in de persoon van Jacky Wijnen. Jacky is een
trouw lid van de vereniging en beheerde jarenlang de muziek van
het jeugdorkest. Ze leek ons als bestuur dus de aangewezen
persoon. Leo blijft wel betrokken bij het kopieerwerk. Leo, heel erg
bedankt voor al die jaren dat je het archief beheerde! Jacky, veel
succes met deze functie!
Ontwikkelingen muziekschool
De muziekleerlingen van de harmonie krijgen hun lessen via De
Herleving aangeboden bij Kunstencentrum Jerusalem in Venray.
Lange tijd was het onzeker of Jerusalem na de zomervakantie (in
haar huidige vorm) zou kunnen doorgaan. Als bestuur waren we
daarom al op zoek naar andere manieren om te garanderen dat we
onze leerlingen muzieklessen van voldoende kwaliteit konden
bieden. Inmiddels heeft de gemeente Venray besloten Jerusalem de
komende jaren financieel te blijven ondersteunen. Daarmee is het
voortbestaan van de muzieklessen in de huidige vorm ook verzekerd
en gaan we als De Herleving opnieuw de samenwerking met
Jerusalem aan. Op 23 juni 2015 zijn nieuwe afspraken gemaakt
tussen De Herleving en Jerusalem, onder andere om een goede
communicatie te (blijven) borgen.
Mooi bericht is ook dat de werving op de basisschool en bij de
blokfluitopleiding heeft gezorgd voor maar liefst zes nieuwe
leerlingen op een blaasinstrument! Een mooi groepje, dat vanaf
volgend jaar hopelijk veel plezier gaat beleven aan het (samen)
muziek maken!
Ledenadministratie “in the cloud”
Sinds 26 april 2015 staat onze ledenadministratie “in the cloud”! De
ledenadministratie staat dus nu op één plek online. We maken
hierbij gebruik van gratis software die door de voorzitter van Jubal,
de harmonie van Varsseveld, speciaal voor harmonie-orkesten is
ontwikkeld.
Het voordeel hiervan is dat we niet meer met losse Excel-lijsten
hoeven te werken en dat onze gegevens altijd kloppend zijn.
Daarnaast biedt de software vele mogelijkheden voor ledenbeheer
en het filteren van gegevens. Bovendien kunnen we met behulp van
de software het beheer van instrumenten en uniformen veel beter
gaan vormgeven.
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Bij het overzetten van de ledenadministratie bleek dat we van veel
leden nog niet alle gegevens compleet hebben. Als bestuur zullen we
dus binnenkort een enquête doen uitgaan om die gegevens aan te
vullen. Vanaf dan hebben we een ledenadministratie die weer
helemaal up to date is!
Zoektocht naar nieuwe bestuursleden
Het is wel bekend dat het bestuur van De Herleving momenteel uit
drie leden bestaat, wat eigenlijk te weinig is. Het is noodzakelijk dat
het bestuur op korte termijn wordt aangevuld met minimaal één
nieuw bestuurslid. Helaas heeft de zoektocht naar nieuwe
bestuursleden wat dat betreft 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. Overigens hoeft dat niet per se
iemand van binnen de vereniging te zijn, ook potentiële
bestuursleden van buiten de vereniging zijn welkom!
Namens het bestuur van De Herleving,
Gijs Evers, Jan Stoffelen en Frank Willems

Verslag van de optredens
Door Jan Stoffelen
Maandag
4
mei
2015
–
Opluistering
Dodenherdenking
Stipt om 19.15 uur hebben de leden van de
harmonie zich bij het koningskerkje verzameld om deel te nemen
aan de Dodenherdenking. Klokslag half acht begint de harmonie met
het spelen van de mars Con Amore om in langzame pas naar de
kerk te marcheren. Bij het oorlogsmonument aangekomen stelt de
harmonie zich voor de trappen van de kerk op zodat eenieder goed
zicht heeft op hetgeen bij het monument naar voren wordt gebracht.
De koren zingen hun gezangen, de harmonie speelt haar werken, de
namen van de gevallenen worden opgelezen en de wethouder houdt
zijn toespraak. Tussendoor wordt met het vaandel van het gilde de
vendelgroet gebracht en worden de bloemen bij het monument
neergelegd.
Hierna wordt de Last Post gespeeld en na de twee minuten stilte
wordt ter afsluiting het Wilhelmus ten gehore gebracht. Het is weer
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een gebeurtenis met stijl die veel indruk maakt en ook steeds meer
deelnemers op de been brengt.
De harmonie sluit haar optreden af met het spelen van de mars Line
Up en marcheert in marstempo naar het Koningskerkje terug.
Zondag 31 mei 2015 – Serenade bij gelegenheid van het
gouden huwelijksfeest van Piet en Jo van den Boogaard
‘s Morgens om half elf heeft de harmonie zich in de sacristie van de
kerk verzameld om na afloop van de gebedsdienst een serenade te
verzorgen bij gelegenheid van het 50-jarig huwelijksfeest van Piet
en Jo van den Boogaard. De harmonie begint de serenade met de
mars Line Up en hierna neemt Jan Stoffelen het woord om het
bruidspaar en de vele kerkgangers toe te spreken.
Hij geeft aan dat de harmonie graag deze morgen present wil zijn en
een muzikale hulde komt brengen omdat Piet en Jo hun gouden
huwelijksfeest vieren en ook al vele jaren Vriend van de Herleving
zijn. Daarnaast heeft de harmonie al vele jaren een sterke band met
de familie Van den Boogaard in die zin dat het pontveer bij de in het
verleden gehouden Voorjaarsfeesten langer in de vaart bleef om de
feestgangers van “over de Maas” zolang mogelijk te laten genieten
van de festiviteiten in Vierlingsbeek.
Tegenwoordig maakt de harmonie graag gebruik van de
mogelijkheid om via de digitale krant op het veerpont reclame voor
haar activiteiten te maken. Hierbij moet worden opgemerkt dat
Johan weleens verzucht dat de harmonie denkt dat de veerpont van
Vierlingsbeek naar Rotterdam vaart, zolang zijn de teksten die soms
worden aangeleverd.
Piet en Jo zijn beiden nog erg actief in het verenigingsleven en
zetten zich ook in bij de activiteiten van de kerk. Jan spreekt de
hoop uit dat zij in de gelegenheid zijn om hiermede nog lang in
goede gezondheid te kunnen doorgaan en sluit af met de wens dat
de harmonie graag over 10 jaar weer een serenade wil komen
brengen bij het dan te vieren 60-jarig huwelijksfeest.
De serenade wordt voortgezet met de felicitatiemars en afgesloten
met de mars Juventus.

Scherzandootje
Door Jos Rijken
Op 27 november 1966 werden in Limburg de
provinciale HaFa-kampioenschappen gehouden.
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In de eerste afdeling deden vier fanfare-orkesten mee: Eendracht,
Sint Caecilia, Sint Nicolaas en Sint Wiro. De jury gaf het hoogste
aantal punten, te weten 302, aan Sint Wiro, die dus kampioen werd.
Op de tweede plaats eindigde Sint Nicolaas met 300 punten. De
volgende dag echter kwam toevallig een vertegenwoordiger aan bij
een bestuurslid van Sint Nicolaas. Hij was wezen luisteren naar de
kampioenschappen en naar zijn mening had Sint Nicolaas kampioen
moeten worden. “Ik ken iedereen uit het dorp van fanfare Sint
Wiro”, zei hij, “maar bij die fanfare zaten gisteren minstens vijf
gezichten die ik niet ken.” Niet toegestane geleende krachten dus?
Het bestuur van Sint Nicolaas diende een klacht in bij de bond, die
uiteraard vorderde om het beklag te doen steunen op deugdelijk en
overtuigend bewijs. Hoe daaraan te komen?
Inmiddels was door een fotograaf op zicht een foto gestuurd van
fanfare Sint Nicolaas genomen tijdens het optreden op de bewuste
kampioenswedstrijden. En deze foto bracht het bestuur op een idee
om aan het te leveren bewijs te komen. Men vroeg en kreeg bij de
fotograaf een foto, die Sint Wiro afbeeldde tijdens diens optreden.
Met deze foto op zak togen enkele mensen van Sint Nicolaas op een
zondagmorgen per auto naar het dorp waar Sint Wiro thuis was. In
enkele cafés en langs het voetbalveld werd links en rechts
geïnformeerd naar de identiteit van de op de foto voorkomende
muzikanten. Soms ging dat heel spontaan, maar men stuitte op
achterdochtige en zelfs boosaardige gezichten. Maar voor het avond
was kwam vast te staan, dat vijf van de gefotografeerde muzikanten
geen lid waren van het gezelschap dat met de hoogste eer was gaan
strijken. En toen men thuis kwam had men zelfs naam en adres van
deze vijf achterhaald. Die werden doorgegeven aan de bond onder
toevoeging van de verraderlijke foto, waarop de schuldigen waren
gemerkt met een kruisje. Na controle door de bond werd Sint
Nicolaas in het gelijk gesteld en moest Sint Wiro de
kampioenswimpel weer afstaan.
Saillant detail: vier vervangers had Sint Wiro om als gegrond
aangetoonde reden reglementair mogen meenemen. De vijfde was
dus niet toegestaan, maar was achteraf gebleken niet eens nodig
geweest. Toentertijd moesten de deelnemers drie muziekstukken
kennen, waarvan de jury er twee uitkoos om te spelen. En Sint Wiro
had die vijfde ingehuurde muzikant alleen nodig gehad in het derde
stuk, dat ze niet hoefden te spelen.
Op 1 april 1967 kwam bij de secretaris van Sint Nicolaas de
bondsbrief binnen over het achteraf nog behaalde kampioenschap
1966. Na 4 maanden bleek het geheugen van de muzikanten van
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Sint Nicolaas nog goed te werken. Men wist zich nog goed te
herinneren, dat één van de plaatselijke caféhouders destijds beloofd
had om haantjes te eten, indien het kampioenschap behaald werd.
De caféhouder hield woord; alles werd direct geregeld en de
secretaris ging iedereen uitnodigen. De datum van 1 april gaf hierbij
enkelen (waaronder de kapelaan, geestelijk adviseur van de fanfare)
nogal wat wantrouwen en ze ontbraken ’s avonds op de smulpartij.
Door de overigen werd naar Limburgse gewoonte de avond
uitgebreid tot een feestavond tot in de vroege uurtjes. Helaas kwam
wegens het toen geldende sluitingsuur de politie binnen, die zich
door de feestgangers niet liet vermurwen. Alle nog aanwezigen
kregen een proces-verbaal, behalve één bestuurslid. Hij was
namelijk als zwager van de caféhouder op familiebezoek.
Weinig kampioenswimpels zullen met zoveel wederwaardigheden
omgeven zijn!

Jeugdopleiding
Door Ellen Jeuken en Bernadette Wijnhoven
Sinds enige tijd nu, is (tijdelijk) het doek gevallen over ons
jeugdorkest, maar ondanks dat liet onze jeugd wél van zich horen!
Om te beginnen waren we heel blij met de jonge muzikanten die bij
de repetities van het grote orkest aansloten. Voor de meesten een
hele stap, zeker omdat ze naar de brugklas gingen, ineens tien
kilometer moesten fietsen of zelfs met de trein naar Venlo. Klasse
meiden, dat jullie ondanks het huiswerk vol bleven houden! En top
dat jullie allemaal (heel kort na de Pop Swing Night) meespeelden
bij het muzikale kerstverhaal in het Koningskerkje. Daardoor konden
weer veel ouders van jonge kinderen in een vol kerkje zien hoe leuk
muziek maken is. En dat betaalde zich uit, want dit jaar gaan (op
één na) alle blokfluiters, die onder leiding van Marjan meespeelden
met het kerstverhaal, op een instrument beginnen. Dus twee
trompetten, twee saxen, twee klarinetten en één dwarsfluit gaan
weer door jonge muzikanten bespeeld worden! Ook onze twee
fantastische kleine klarinettisten Nora en Isabel gaan door in hun
tweede jaar. Dus we gaan weer de goede kant op! Ons
watermolenconcert liet al zien wat er samen met de jeugd kan (en
hoeveel publiek dat trekt). Dus zijn er twee superleuke projecten
besproken met de basisschool. Laat seizoen 2015-2016 maar
komen!
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Blokfluitnieuws
Door Marjan Jakobs
Het blokfluitseizoen zit er weer op. Alle kids zijn met
vlag en wimpel geslaagd.
Hun optreden tijdens het watermolenconcert was de
beloning van het vele oefenen afgelopen jaar.
Enthousiast vertelden ze het verhaal van de
Rattenvanger van Hamelen. Vervolgens vertelden ze het verhaal nog
eens op de blokfluit.
De harmonie, onder
begeleiding
van
Eric, begeleidde de
kinderen op een
hele
prettige
manier.
Zo ontstond er een
mooi optreden voor
de blokfluiters waar
ouders en publiek
van
konden
genieten.
In het traject voor
vervolgopleiding naar een ander instrument hebben ze de
mogelijkheid gehad om een proeflesje te volgen met hun
keuzeinstrument.
De trompet, saxofoon, klarinet en dwarsfluit werden uitgeprobeerd.
Op dit moment weet ik nog niet welke kinderen nu ook werkelijk
doorgaan met de vervolgopleiding. Maar één ding is zeker, de basis
om enthousiast muziek te kunnen maken beheersen ze, en daar
hebben ze hun hele leven plezier van.
Ik wens iedereen een fijne zomervakantie toe.
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Wandeling naar Santiago de
Harmonie
De Herleving
Compostela
Door Jan Stoffelen
Direct na de Vierdaagse van Nijmegen wil ik starten
met mijn wandeling naar Santiago de Compostela.
Ik denk dat ik ongeveer drie maanden nodig heb om dit doel te
bereiken. Dit plan heb ik al vele jaren en onderhand is het tijd
geworden om dit voornemen een keer te gaan uitvoeren anders
komt er mogelijk nooit iets van.
Voor het vervoer van mijn
bagage
heb
ik
een
wandelwagentje gekocht
zodat ik geen zware
rugzak
hoef
mee
te
sjouwen. De route, die ik
wil lopen is beschreven in
het boek: “Langs oude
wegen en pelgrimsteden
naar Compostela”.
Via Facebook zal ik het
thuisfront op de hoogte te
houden
van
mijn
reiservaringen.
Tot ziens. Jan Stoffelen

Zomerconcert 28 juni
Door Nancy Peeters
Op zondagmorgen 28 juni was het weer tijd
voor ons traditionele zomer”avond”concert.
Hierbij hebben we met de blokfluiters, de
leerlingen die wel al op les zitten maar nog geen lid zijn van de
harmonie, de slagwerkgroep, en de leden van de harmonie De
Herleving een zonnig concert neergezet.
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Iedereen die dus verbonden is met de harmonie of de muzieklessen
heeft bijgedragen aan dit gevarieerde concert. Zo hebben de
blokfluiters het verhaal van de Rattenvanger van Hamelen
voorgelezen en uitgebeeld, en vervolgens hieruit een stukje
gespeeld onder begeleiding van de harmonie. De jonge muzikantjes,
de kinderen die nog niet bij de harmonie zitten maar wel al op les,
hebben een paar nummers met de harmonie meegespeeld, wat voor
hen natuurlijk een hele ervaring is! Ook met de slagwerkgroep
hebben we een paar spectaculaire nummers neergezet. Met de extra
toevoegingen en spanning van de slagwerkgroep blijf je het hele
nummer op je hoede!
Ouders, opa’s, oma’s, vrienden, broers en zussen hebben deze
ochtend heerlijk in de zon kunnen genieten van het concert. Het was
weer een mooi concert wat voor herhaling vatbaar is!
Een impressie van het zonovergoten en goedbezochte concert!
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De Rattenvanger van Hamelen
Door de redactie
Zoals u al kon lezen hebben de blokfluiters
samen met de harmonie de Rattenvanger van
Hamelen gespeeld. Voor wie niet bij het concert
was of gewoon geïnteresseerd is, hier kunt u het
verhaal met enige achtergrondinformatie nog eens nalezen.
De Rattenvanger van Hamelen is een sage die vooral bekendheid
kreeg door de publicatie van de gebroeders Grimm uit “Duitse
Sagen” rond 1845.
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In het jaar 1284 verscheen er een vreemde man in Hamelen. Hij
droeg een veelkleurige jas en beweerde een rattenvanger te zijn. Hij
beloofde voor een bepaald bedrag de stad te bevrijden van alle
ratten en muizen. Met de burgerij sprak hij een bedrag af, hij haalde
een fluitje uit zijn zak en begon te fluiten. Al snel kwamen uit alle
huizen de ratten en muizen tevoorschijn en verzamelden zich om
hem heen. Toen hij merkte dat er niet één over was gebleven ging
hij de stad uit en de hele groep volgde hem. Zo leidde hij ze naar de
rivier de Weser, daar trok hij zijn kleding omhoog en liep het water
in; alle dieren volgden hem, stortten in het water en verdronken.
Nu de burgers van hun plaag verlost waren, kregen ze spijt van de
beloofde beloning. Ze verzonnen allerlei uitvluchten en weigerden de
man te betalen, waarna hij kwaad en verbitterd wegging. Op 26
juni, Johannes- en Paulusdag, 's ochtends vroeg om 7 uur (volgens
anderen 's middags) verscheen hij weer, ditmaal in de gedaante van
een jager, met een verschrikkelijk gezicht en een rode, wonderlijke
hoed, en hij liet zijn fluitje horen in de straatjes. Al snel kwamen dit
keer niet ratten en muizen, maar kinderen, jongens en meisjes
vanaf vier jaar in groten getale aangelopen, met bij hen ook de al
volwassen dochter van de burgemeester. De hele groep volgde hem
en hij voerde hen de stad uit naar een berg, waar hij met ze
verdween. Dit was gezien door een kindermeisje, dat ze met een
kind op haar arm nog een grote afstand gevolgd was, daarna
teruggekeerd was en het gerucht in de stad verspreidde.
De ouders liepen talrijk rond voor alle poorten en zochten met
bedroefd hart naar hun kinderen, de moeders schreeuwden en
huilden jammerlijk. Meteen werden bodes over water en land naar
alle streken gestuurd om te informeren of iemand de kinderen had
gezien, maar alles was tevergeefs. In totaal waren 130 kinderen
verdwenen. Twee zouden er, volgens zeggen, te laat geweest en
teruggekeerd zijn; de ene was blind, zodat het de plaats niet kon
tonen, de andere stom, zodat het niets kon vertellen. Een jongetje
was meegelopen in zijn hemd en teruggekeerd om zijn jas te halen,
waardoor hij het onheil ontliep - want toen hij terugkwam waren de
anderen al in een holte in de heuvel verdwenen.
Het straatje waardoor de kinderen naar de poort gevoerd werden,
heette nog in het midden van de 18e eeuw “bunge-lose” (Duits:
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trommelloze, toonloze, stille), omdat daar geen dans gedanst noch
snarenspel beroerd mocht worden. Ja, als een bruid onder
begeleiding van muziek naar de kerk gebracht werd, moesten de
muzikanten in dat straatje stil zijn. De berg bij Hamelen, waar de
kinderen verdwenen, heet de Poppenberg, waar links en rechts twee
stenen in de vorm van een kruis zijn opgericht. Sommigen zeggen
dat de kinderen door een grot geleid zijn en er in Siebenbürgen
(Transsylvanië) weer uitgekomen zijn.
(Bron: www.beleven.org/verhaal/de_rattenvanger_van_hamelen)

Het Verhoor
Naam: Wendy Pingen
Van wie ziede gij d'r enne? Fred Pingen
(Maashees) & Karin Reijnders (Vierlingsbeek)
Leeftijd: 20 jaar
Instrument: Ik zit bij de slagwerkgroep.
School/studie/werk: Ik heb afgelopen maand mijn opleiding
afgerond, en ben nu Zelfstandig Werkend Kok. Ik ben al bijna drie
jaar te vinden bij De Vier Linden in Vierlingsbeek.
Hobby’s: Voetballen, trommelen, met de hond (Pepper) wandelen.
Lekkerste eten: Stamppot vind ik altijd wel lekker om te eten.
Mooiste boek: Ik hou niet van lezen, dus deze heb ik niet.
Mooiste film: The boy in the striped pyjamas, De gelukkige
huisvrouw.
Beste popgroep/artiest: Ik luister veel naar de Nederlandse
muziek en dan vooral naar Nick en Simon, Jan Smit en de 3js.
Leukste tv-programma: Kookprogramma’s, en Under The Dome.
Favoriete website: Deze heb ik niet echt.
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Wat is er zo leuk aan je instrument?
Dat ik me kan afreageren als ik een drukke week op het werk heb
gehad. Of als er tegenslagen zijn geweest.
Wat is je favoriete muziekstuk bij de slagwerkgroep?
Square vind ik leuk om te spelen, maar is wel een beetje lastig.
Heb je wel eens wat leuks meegemaakt in de tijd bij de
slagwerkgroep? Vertel:
De repetities voor de zittingsavonden zijn altijd hilarisch.
Je gaat naar een onbewoond eiland en je mag één ding
meenemen. Wat wordt dat en waarom?
Mijn telefoon natuurlijk, kan ik altijd iemand bellen.
Waar word je blij van?
Van een vrije dag, lekker niks doen en geen plannen hebben deze
dag.
Als je vandaag ineens alles zou durven, wat zou je dan als
eerste doen?
Bungeejumping en parachute springen.
Hoe zou je jezelf in één zin beschrijven?
Spontaan, behulpzaam en sportief.
Omschrijf hoe je leven er over vijftien jaar uit zal zien:
Nou… dan ben ik alweer 35 jaar. Hoop gelukkig te zijn met mijn
vriend, eventueel kinderen en een eigen brasserietje.
Wie vind je dat er in de volgende uitgave van dit prachtblad
verhoord moet worden en waarom?
Janice Dael, zo komt de slagwerkgroep ook een keer aan de beurt!

Agenda

Zaterdag 8 augustus

Kermisvlaaienactie Vierlingsbeek

Augustus

Rondgang Kermisvlaaienactie
Groeningen
- 17 -

Zaterdag 5 september

Kermisvlaaienactie Groeningen

Zaterdag 5 – zondag 6
september

Optreden van de slagwerkgroep bij
cultureel evenement
“Schijt aan de grens”
Sint Annakapel, Venray
www.schijtaandegrens.nl

Begin november

Opluistering van de H. Mis in de
kerk

Zondag 8 november

Sint Maartensoptocht

Zondag 15 november

Intocht Sinterklaas

Donderdag 17 december

Concert in samenwerking met
basisschool

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!

2 augustus
6 augustus
12 augustus
2 september
18 september
22 september
29 september
30 september
2 oktober
12 oktober

Mart Welbers
Bernadette Wijnhoven
Johan Broeren
Juul van Riswick
Jacky Wijnen
Bert Wijnhoven
Simone Swinkels
Wiel Nillesen
Nora Daling
Loes van Welie
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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
* 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

