Het blad van harmonie De Herleving
Nummer 4, augustus 2016

Harmonie de Herleving, Vierlingsbeek
Jaargang 17, nummer 4

Kopij

Bestuur

Bestook de redactie met
uw reacties. Wat het ook
is...

Jan Stoffelen
(wnd. voorzitter en
secretaris)
tel.: 0478-632205

U kunt dit doen door uw
reactie te e-mailen naar:

Frank Willems
(penningmeester)
tel.: 06-30660695

kpjwillems@hotmail.com

Wiel Nillesen
tel.: 0478-631479

Kopij voor de volgende uitgave van Bloasproat moet
binnen zijn voor:

Redactie

1 oktober 2016

Jan Ewals
tel.: 06-34280993
Bianca Janssen
(bezorging)
tel.: 0478-630088
Koen Willems
(eind- en tekstredactie)
tel.: 06-83697640

-1-

Van de redactie
In de vorige uitgave van dit prachtblad begaf ik me op
het gladde pad van de weersvoorspelling. Had ik dus
niet moeten doen. Bloasproat verscheen enkele dagen
later dan ik had verwacht. En m’n verhaal over het de
voorspelde vrieskou kon eigenlijk al meteen in de prullenbak. Het bleek ineens
bloedheet te zijn geworden. Einde beginnende carrière als weersvoorspeller.
En over hitte gesproken. Die was er ineens op zondag 10 juli tijdens het
watermolenconcert. Hartstikke gezellig en druk. Mooie muziek door
blokfluiters, muziekleerlingen, slagwerkgroep en harmonie. Ik was net een
aantal uren terug van vakantie. Dus heb ik het concert eens als toehoorder
mee mogen (moeten) maken. Een heel andere gewaarwording maar wel erg
leuk. Hoewel het natuurlijk kriebelt om tóch mee te spelen.
Daarna de traditionele vlaaienactie. Sommigen maken er een wedstrijd van om
zoveel mogelijk bestellingen of donaties binnen te halen. En anderen maken er
een wedstrijd van om zo gauw mogelijk klaar te zijn. Het is maar hoe je het
benadert. Maar het werd afgesloten met de altijd gezellige bezorghappening
op zaterdag voor de kermis. En voor het eerst in de vlaaienhistorie kwamen er
na de bezorgronde geen vlaaien terug. Voor Koen een rustig weekendje dus.
Kon ie uitgerust aan de kroegentocht beginnen.
Nu dus bijna alweer de eerste repetitie van het nieuwe seizoen. Laten we er
met z’n allen iets moois van maken. Het programma voor 2016/2017 ziet er
veelbelovend uit. Dus we krijgen genoeg gelegenheid om het publiek te laten
zien en horen hoe leuk het is om SAMEN muziek te maken.
Veel muziekplezier tijdens repetities en uitvoeringen!
Jan Ewals
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Van de bestuurstafel…
Door het bestuur
Na een gemoedelijke seizoensafsluiting met levend menserger-je-niet en een oergezellige barbecue (waarbij de leden
in groten getale aanwezig waren) is het tijd om het rustig aan te doen. Na de
vakantie zien we iedereen graag weer terug op de eerste repetitie op 23
augustus (harmonie) en 24 augustus (slagwerkgroep) In de tussentijd vind je
in deze rubriek het laatste nieuws van het bestuur van De Herleving.
Jaarplanning en nieuws over de aankomende activiteiten.
Om te zorgen dat iedereen zijn agenda up-to-date kan houden, hier een
overzicht van alle activiteiten voor de komende periode:
 10 - 25 augustus 2016: Opnemen bestellingen voor de vlaaienactie in

Groeningen.

 3 september 2016: Vlaaien bezorgen in Groeningen. Ook hier is alle
hulp welkom!
 25 september 2016: Concert met Vondel. Op deze zondagavond
verzorgt gemengde zangvereniging Vondel een concert in Zalencentrum
Concordia. Hieraan nemen verder deel: Zangvereniging Vivace uit HoutBlerick, Zangvereniging Erato uit Blitterswijk én harmonie De Herleving.
 8 oktober 2016: Bèèk & Gruuninge Got Talent. Hierover verderop
meer.
 22 oktober 2016: Jubileumconcerten Boxmeersche Harmonie. Op
deze zaterdagmiddag viert de Boxmeersche Harmonie haar 150-jarig
bestaan met een orkestendag voor harmonieën en fanfares uit de
gemeente Boxmeer. Harmonie De Herleving heeft haar medewerking
toegezegd: houd deze middag dus vrij!
 6 november 2016: Sint-Maartenoptocht.
 27 november 2016: 'Amerikaanse dag' inclusief concert met het
thema Amerika. Een gezellige dag rondom de Amerikaanse
verkiezingen, inclusief alles wat je van Amerika gewend bent: denk aan
hotdogs, cola en natuurlijk de muziek van het land van de onbegrensde
mogelijkheden! Er zal gewerkt worden met live zang, verrassende
gasten en zowel harmonie als slagwerkgroep zullen acte de presence
geven! Meer informatie volgt, maar hou deze dag vast vrij.
Schrijf bovenstaande data alvast in je agenda!
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Instrumentenparade en werving van leerlingen voor de harmonie, de
blokfluiters en de slagwerkgroep
Op 15 juni 2016 hebben Ellen Jeuken-Berkers en Bernadette Wijnhoven in
samenwerking met diverse leraren van het Kunstencentrum Jerusalem, Marjan
Jacobs (blokfluitopleiding) en Michel Rouwens (slagwerkopleiding) een
“instrumentenparade” op basisschool Laurentiushof gehouden, om leerlingen
te werven voor de muziekopleiding. De voorlopige cijfers zijn nu dat er 8
leerlingen zullen beginnen met de blokfluitopleiding en er zijn 10 nieuwe
leerlingen aangemeld voor het bespelen van een instrument. Een mooie oogst!
Op het moment van het schrijven van dit artikel is nog niet geheel duidelijk
welke leerlingen die op het moment al muziekles hebben zullen doorgaan met
de vervolgopleiding, maar het ziet ernaar uit dat het aantal leerlingen volgend
jaar een stuk hoger zal zijn dan het afgelopen jaar.
Ellen en Bernadette hebben de werving van nieuwe leerlingen een groot
aantal jaren verzorgd, maar hebben aangegeven het stokje graag over te
willen dragen. De vraag rijst dan ook of er binnen de harmonie of
slagwerkgroep leden zijn die deze taak op zich willen nemen. Mocht je zelf ook
kinderen op de basisschool hebben, dan is dat misschien extra handig, al hoeft
dat natuurlijk niet. Wend je vooral tot Ellen of Bernadette als je hier interesse
in hebt!
Oprichting van een samenspeelgroep
Een paar jaar geleden moesten we er helaas voor kiezen om te stoppen met
het jeugdorkest, omdat er op dat moment te weinig muziekleerlingen waren.
We hebben steeds het idee gehad dat dit tijdelijk was. Om de leerlingen die
voor een bepaald instrument worden opgeleid goed voor te bereiden op het
spelen bij de harmonie of slagwerkgroep, is het belangrijk dat zij ook
regelmatig samen met anderen muziek te maken. Op het moment zijn er weer
voldoende leerlingen om een samenspelgroep op te richten. Deze groep
leerlingen, vooralsnog bestaande uit ongeveer 10 leerlingen, zal elke 14 dagen
onder leiding van Marjan Jacobs muziek gaan maken. Het bestuur is verheugd
dat zich op die manier weer een hechtere groep jeugd kan vormen, die ervaart
hoe leuk samen muziek maken kan zijn. Ook de ouders van deze leerlingen
staan volledig achter het plan.
Project voor de gevorderde leerlingen om samen naar een optreden
te werken
De Herleving probeert minimaal twee keer per jaar samen met de huidige
muziekleerlingen een project te verzorgen. Het zomerconcert is een project
dat jaarlijks terug komt en er is vaak nog een project in de winterperiode.
Vorig jaar hebben de leerlingen bijvoorbeeld muziek gemaakt bij het Charles
Dickens' verhaal over Scrooge, dat met kerstmis in de kerk van Vierlingsbeek
werd opgevoerd.
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Het leek bestuur en jeugdbestuur leuk om ons voor het komende project te
richten op carnaval 2017. De bedoeling is om de leerlingen muziek te laten
maken bij de jeugdpronkzitting en/of het carnavalsontbijt. Dat zijn mooie
momenten om eens aan het dorp te laten zien wat leerlingen, die vaak nog
niet eens zo lang les hebben, al allemaal kunnen!
Facebookpagina De Herleving
Sinds een paar maanden heeft harmonie en slagwerkgroep De Herleving een
eigen Facebookpagina! Deze is te vinden door in Facebook te zoeken op
“Herleving Vierlingsbeek”. Nieuwtjes, evenementen, foto's en gezellige
berichten worden op de pagina gedeeld, dus meld je vooral aan!

Bèèk & Gruuninge Got Talent

Op 8 oktober 2016 vindt de opvolger van The Voice van 't Vrijthof plaats: Bèèk
& Gruuninge Got Talent. De commissie, bestaande uit Marloes Broeren, Laura
Coenen, Gijs Evers, Sharonna Janssen Steenberg en Luc Broeren, bereidt deze
grootse happening voor. Er is al een eigen Facebookpagina (zoek op “Bèèk &
Gruuninge Got Talent”) en er zijn 2.500 flyers gedrukt, die verspreid gaan
worden door het hele dorp!
Het idee is dat inwoners uit Vierlingsbeek en Groeningen op deze avond hun
bijzondere talenten kunnen laten zien. Denk aan zangtalent en ander muzikaal
talent, maar denk ook aan dans, huisdierentrucjes, goochelen, acrobatiek,
sport... je kunt het zo gek niet bedenken of het past op deze avond!
Belangrijk voor het slagen van deze avond zijn natuurlijk de deelnemers. De
planning voor de avond is nog niet rond. Dus ken of ben je iemand met een
bijzonder talent, waarvan jij denkt dat het leuk is om die op 8 oktober te
presenteren? Meld je vooral bij één van de commissieleden! Zij zullen je
dankbaar zijn.
Stoelen van The Voice in de verkoop
Vier jaar lang waren ze de belangrijkste attributen van The Voice van 't
Vrijthof, maar nu we stoppen met The Voice gaan ze in de verkoop! Het gaat
om:
 Vier gemakkelijk draaiende stoelen zoals deze ook bij 'The Voice of
Holland' worden gebruikt (wij hebben er altijd drie gebruikt, maar we
beschikken over vier stoelen);
 Hand met microfoon, het symbool voor “The Voice of Holland”;
 Zie bijgevoegde foto's voor een indruk van de stoelen en hand;
 De stoelen en hand zijn handgemaakt en nog in prima staat. Het gaat
om drie éénpersoonsstoelen en één tweepersoonsstoel (type Nick &
Simon);
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 Voor iedereen die “The Voice of Holland”-achtige avond wil organiseren
of een “The Voice of Holland”-achtige act wil neerzetten!
Heb je interesse in deze stoelen, of ken je iemand die interesse zou kunnen
hebben? Laat het weten bij het bestuur.

Fijne vakantie!
Het bestuur van De Herleving,
Jan Stoffelen, Wiel Nillesen en Frank Willems
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Verslag van de optredens
Door Jan Stoffelen
Woensdag
4
mei
Dodenherdenking

2016

-

Opluistering

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 processiemars
Con Amore om in langzame pas naar de kerk te marcheren. Bij het
oorlogsmonument aangekomen stelt de harmonie zich rechts voor de koren op
zodat eenieder goed zicht heeft op de dirigent om het gezamenlijk met de
koren uit te voeren werk te kunnen presenteren. De koren zingen hun
gezangen, de harmonie speelt haar werken en speelt het nummer
Remembrance Day, dat door de koren wordt meegezongen. 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 Taptoe gespeeld en na de twee minuten stilte wordt ter
afsluiting twee coupletten van het Wilhelmus ten gehore gebracht. Het is weer
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 Jubilissimo en
marcheert in marstempo naar het Koningskerkje terug.

Vrijdag 27 mei 2016 - Serenade bij gelegenheid van de receptie van
Volharding voor het kampioenschap van het heren 1-elftal en het
dames 2-elftal

De harmonie is op deze vrijdagavond met veel plezier naar het sportpark
gekomen om bij gelegenheid van de receptie voor het kampioenschap van
maar liefst twee elftallen een serenade te verzorgen.
Na de mars Jubilissimo neemt de waarnemend voorzitter Jan Stoffelen het
woord en geeft aan dat de harmonie ook al een klein aandeel heeft geleverd
bij de viering van het kampioenschap na de cruciale wedstrijd. De platte kar is
weliswaar beschikbaar gesteld door het bedrijf van Peter Theunissen, maar
het is de carnavalswagen van de harmonie en we hebben nog even
meegeholpen om de wagen op te bouwen.
Jan vervolgt met de mededeling dat er via de televisie heel veel sportidolen
onze huiskamers binnenkomen en stelt de kampioenselftallen en het
aanwezige publiek de vragen: zeg nou eerlijk wie zou er niet zo goed willen
rijden als Max Verstappen, hard kunnen lopen als Daphne Schippers, goed
kunnen tennissen als Kiki Bertens, of kunnen fietsen als Tom Dumoulin, Wout
Poels, Marianne Vos of Steven Kruiswijk.
-7-

Misschien zijn er jongelui die nu willen gaan voetballen om net als jullie een
keer kampioen te kunnen worden. Dankzij jullie inzet, de voetbalvereniging
met de vele vrijwilligers, hebben jullie een resultaat neergezet waar de jeugd
een voorbeeld aan kan nemen. Chapeau!!
Hopelijk kan de harmonie bij dit sportgeweld ook rekenen op nieuwe aanwas.
Op 15 juni gaat de harmonie op de basisschool reclame maken voor het
volgen van muzieklessen en hoopt dat deze actie weer nieuwe leerlingen gaat
opleveren.
Hij sluit de toespraak af met de wens dat beide elftallen veel succes met
voetballen zullen hebben in de hogere afdeling die zij nu bereikt hebben en
wenst hen nog een gezellig feest.
De harmonie speelt vervolgens de felicitatiemars en sluit af met de mars Line
Up.

Zondag 5 juni 2016 - Serenade bij gelegenheid van het robijnen
huwelijksfeest van Jan en Francien Welbers

Met enig passen en puzzelen lukt het de harmonie om op deze zondagavond
om 19.00 uur met een voldoende bezetting bij elkaar te komen om een
serenade te gaan verzorgen bij gelegenheid van het 40-jarig huwelijksfeest
van Jan en Francien Welbers. Er wordt gestart vanaf de parkeerplaats bij
garagebedrijf Kusters om dan naar de feestlocatie bij het huis van de familie
Welbers, gelegen aan de weg Achter de Heuf, te marcheren. De harmonie
begint de serenade met de mars Line Up en hierna neemt Jan Stoffelen het
woord om het bruidspaar en de gasten toe te spreken.
Hij geeft aan dat de harmonie graag naar de feestlocatie is gekomen om Jan
en Francien muzikaal te huldigen. Hij herinnert eraan dat de verkeringstijd van
Jan en Francien voldoende ter sprake is gebracht bij het 25-jarig
huwelijksfeest, waar we ook te gast zijn geweest.
Jan is een zeer gewaardeerd lid van de harmonie en altijd bereid om wanneer
dat nodig is de handen uit de mouwen te steken. Jan heeft geen kantoorbaan
maar maakt als chauffeur lange dagen en het besturen van een vrachtwagen
is er in de loop van de tijd niet gemakkelijker op geworden. Toch is hij elke
dinsdagavond paraat om samen met ons te repeteren en na afloop van de
repetitie aan de bar een glaasje te drinken om gezamenlijk met ons voor alle
wereldproblemen een oplossing te bedenken. Hij heeft ook problemen met zijn
gebit gehad, waardoor het blazen soms erg lastig was. Ook de overschakeling
van de ene naar de andere bas is geen sinecure, maar Jan schrikt er niet voor
terug en is eraan begonnen. Hiervoor alle waardering.
De waarnemend voorzitter wenst iedereen nog een gezellige avond en
spreekt de hoop uit dat Jan en Francien nog vele gelukkige huwelijksjaren
tegemoet zullen gaan.
De serenade wordt voortgezet met de felicitatiemars en afgesloten met de
mars Jubilissimo.
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Jan Welbers dankt iedereen voor de serenade, zegt de penningmeeester een
enveloppe met inhoud toe en nodigt de harmonie uit om een glaasje te
drinken, hetgeen niet aan dovemansoren is gezegd.

Dinsdag 28 juni 2016 - Serenade bij gelegenheid van het ontvangen
de Koninklijke Onderscheiding Ridder in de Orde van Oranje Nassau
door Piet Verbeeten

Na afloop van de repetitie op dinsdagavond 28 juni marcheert de harmonie
onder leiding van Eric vanaf Concordia naar het Joffershof om aldaar Piet en
Riet Verbeeten een serenade te brengen omdat Piet onlangs tot Ridder in de
Orde van Oranje Nassau werd benoemd. In de zaal waar Van Heure Zinge
haar repetitie houdt en Piet en Riet keurig in gelid staan opgesteld speelt de
harmonie de mars Jubillisimo.
Namens de harmonie spreekt Jan Stoffelen, als waarnemend voorzitter, Piet
en Riet en de overige aanwezigen toe. Hij dankt de zangvereniging voor het
feit dat de harmonie mag inbreken op de repetitie. Piet heeft de
onderscheiding
gekregen
voor
zijn
jarenlange
inzet
voor
de
ondernemersvereniging, zijn inzet voor de bevordering van het toerisme in
Boxmeer en als groot verbinder tussen allerlei verenigingen om zaken van de
grond te krijgen en te houden.
Daarnaast is de onderscheiding heel terecht ook toegekend voor het
voorzitterschap van de Vrienden van de Herleving, dat Piet al vanaf de
oprichting invult. Hij heeft hierbij al vele jaren samen met de werkgroep
gewerkt aan de opzet en uitbreiding van een grote groep Vrienden van de
Herleving, bestaande uit grote en kleine sponsoren, die jaarlijks een flink
bedrag bij elkaar leggen voor de instandhouding van de harmonie.
De harmonie is blij dat zij door middel van de serenade richting Piet en Riet
haar erkenning voor deze inzet kan tonen.
De harmonie vervolgt met de Felicitatiemars, welke heel enthousiast wordt
meegezongen door Van Heure Zinge, en sluit af met de mars Line Up.
Piet gaat in zijn dankwoord in op de rol van de Vrienden en nodigt de
aanwezigen uit om ook lid van de Vrienden te worden.
Hij dankt de leden van de harmonie voor de serenade, overhandigt een
enveloppe aan de penningmeester Frank Willems en nodigt allen uit om een
glaasje te drinken.
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Concertreis Dè Stutter Nie
Door Jan Ewals
In Luxemburg werd er door de verschillende VVV's al
maanden om gevochten. Wie kon Dè Stûtter Nie
contracteren voor een concert? Uiteindelijk viel de
keuze op Vianden, Bollendorf, Clervaux, Luxemburg-stad
en Larochette. Een aantal van vijf concerten leek ons voldoende. Het moet
ook leuk blijven tenslotte.
In de weken na het watermolenconcert werd er druk gerepeteerd. Gevolgd
door een opwarmertje op maandag 25 juli in de reclamekaravaan van Daags
na de Tour. Enkele dagen later op vrijdag vertrok DSN al vroeg naar
Luxemburg want het eerste concert in Vianden was al om 14.00 uur. Een
zogenaamd "Wanderkonzert". Maar je kunt je voorstellen dat met een grote
besbas en een drumstel weinig "gewanderd" werd. We beperkten ons tot de
twee drukste punten in het gezellige toeristenstadje Vianden. Daarna snel
naar Bollendorf, inchecken in jeugdherberg en gauw een warme maaltijd
nuttigen.
Want 's avonds wachtte alweer het tweede concert. Ditmaal op het plein voor
de "Abteihof" in Bollendorf. Voor ons het meest ontspannen concert. Tussen
de muziekstukken werd zeer uitgebreid gesproken door Kurt Allar (VVV-boss,
locoburgemeester etc. etc.). Dus zo kregen wij de ruimte om weer lekker bij te
komen van de inspanningen. En voor het bomvolle plein hadden wij ook nog
een paar typisch Duitse evergreens (Immergrün) ingestudeerd. Die gingen er
natuurlijk in als Kuche.
Op zaterdag een leuk concert in Clervaux gevolgd door het geweldige concert
in Luxemburg-stad. Vanwege de goede ervaringen in het verleden had de VVV
ons gevraagd een avondprogramma te verzorgen. De Place d'Armes in de stad
was prachtig feeëriek verlicht en de terrasjes puilden uit. Ook de ruimte voor
de kiosk was gevuld met toeristen uit de hele wereld die vrolijk meedansten,
zongen en klapten. De soli van Luc (Il silenzio; kippenvel, je kon een speld
horen vallen) en Maurice (Cherry Pink; iedereen vol bewondering voor de
“toverjank” die Maurice uit z'n trompet liet klinken) brachten het publiek in
vervoering. Volgend jaar weer een avondconcert?
En dan de laatste dag, zondag. Rond de middag waren we te gast bij Kurt en
Doris Allar in hun schitterende tuin. Eerst wat drinken en enkele kleine hapjes.
Daarna serveerde Grillmeister Will Stiphout voor iedereen broodjes met warm
vlees. En, oh ja, er kwamen ook nog enkele alcoholische versnaperingen op
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tafel. Maar daarmee werd voorzichtig omgesprongen want er volgde nog een
concert in Larochette. En we heten tenslotte niet allemaal Yuri van Gelder.
Ook in Larochette was het gezellig druk. Alleen was het publiek wel èrg mobiel
(we concerteerden aan een drukke doorgaande weg!). Ons laatste restje
embouchure werd aangesproken en na afloop kwam het publiek zelfs de kiosk
op om ons te bedanken. Dat deel van het publiek (één persoon) stonk wel
gruwelijk naar alcohol. Dus welke waarde ik aan die actie moet hechten weet
ik ook niet zo gauw......
Hiermee kwam het einde aan een hartstikke gezellige én zeer muzikale
rondreis door Luxemburg.

er gaat.

Blokfluitnieuws

Door Marjan Jakobs
Alle tien blokfluiters geslaagd!
Zondag 10 juli was het dan zover. Het watermolenconcert,
waar de blokfluiters in het zonnetje gezet werden omdat ze het
blokfluitdiploma hadden behaald.
Spannende weken hebben de blokfluiters achter de rug. Allereerst het
examen. De theorietoets, en een week later de blokfluitopdrachten. Ze hebben
hard hiervoor gewerkt en dat was niet voor niets.
Ieder kind heeft op zijn eigen manier aan de opdrachten voldaan en daardoor
het blokfluitdiploma verdient.
Speciaal voor het watermolenconcert heeft Eric Drie maal drie is negen
gearrangeerd voor de harmonie. De blokfluiters speelden hun eigen liedjes
alleen of in groepjes. Erg knap voor zoveel publiek.
Het leukste werd als laatste bewaard. De Recorder Rap. Met veel
enthousiasme werd er geblokfluit, gecombineerd met rappen en beatboxen,
Hiermee sloten de kinderen hun eigen gedeelte met een daverend applaus van
het publiek af.
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Stef Cremers, Tim Gerrits, Margot Heuven, Liz Bardoel, Pleun Joren, Isa Gerrits, Niels Willems, Fleur Gijsbers,
Silke Deenen, Rinze Kersten

Het enthousiasme voor muziek maken bij deze kinderen wordt wel duidelijk als
ik vertel dat ze bijna allemaal doorgaan met een vervolginstrument.
Zo is er gekozen voor klarinet, trompet, saxofoon, drumstel en gitaar.
Alle blokfluiters alsnog proficiat, en veel succes op het vervolginstrument.
Ik wens iedereen een fijne, welverdiende zomervakantie toe.
Met muzikale groet,
Marjan Jakobs
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In één dag naar Luxemburg
gefietst (en ook in één dag
weer terug gefietst)
Door Jan Ewals
Woensdag 27 juli was het weer zover. In de zeer vroege ochtend (4 uur) gaan
Koen, Luc en ik weer met de fiets op weg richting Luxemburg.
Het was een prachtige dag. Windstil, droog en zo'n 15 graden. Tot onze
ontbijtpauze in Heythuysen bleef het zo mooi hoewel er toch iets meer wind
ontstond. En die (zuidwesten) wind werd sterker en sterker. Maar die was
minder hinderlijk dan de vele wegomleggingen die ons tot Maastricht parten
speelden. Ondanks dat waren we iets na negen uur al in Eijsden. Bij de
plaatselijke Lidl vulden we onze drink- en eetvoorraad aan en we konden
beginnen aan de tweede ontbijtpauze. Het stuk tot Luik was behoorlijk afzien.
Saaie weg langs het Albertkanaal en de wind recht tegen. Gelukkig werd het
na Luik een stuk mooier. We gingen de Ardennen in en de mooie plaatsjes
volgden elkaar in rap tempo op. Op een gegeven moment werden we door de
politie van de weg gehaald. We waren midden in een wielerwedstrijd terecht
gekomen. De wedstrijdleiding wilde de wielrenners niet laten demotiveren
door een stelletje onverschrokken Bekse amateurs. Dus moesten we een
minuut of 20 aan de kant gaan staan wachten tot kopgroep en peloton voorbij
waren.
Hierna weer verder richting Diekirch. De laatste 40 km fietsend op het randje
van de racebaan die de weg vanaf Belgische grens is. En halverwege stonden
er - eindelijk na tien jaar - supporters ons op te wachten. Anne Ewals en Fons
met de kinderen Saar en Vera. De laatste schreeuwde heel Luxemburg bij
elkaar: HUP OPA !! (10x). Nu konden er gelukkig ook eens actiefoto's van ons
worden gemaakt (zie Facebook). En niet alleen foto's van etende, drinkende
en pauzerende wielrenners, die we tien jaar lang hebben moeten maken.
Vervolgens in sneltreinvaart naar Diekirch en het allerlaatste stukje (23 km)
via het mooie fietspad langs het riviertje de Sûre naar Bollendorf. 20.20 uur
waren we bij de jeugdherberg (305,4 km).
De route terug naar Vierlingsbeek had ik vorig jaar al gefietst. Dus Koen en
Luc wisten, dat er mogelijk een recordtijd in zou zitten. Immers het zwaarste
gedeelte heb je de eerste 70 km (voor het merendeel bergop) en als je een
beetje moe begint te worden ben je al in het vlakke Nederland. Het had ze in
ieder geval zo nieuwsgierig gemaakt, dat we op maandag 1 augustus om 4.00
uur op de fiets klommen om terug te rijden.
- 13 -

Het ging inderdaad zoals gedacht. Om 10 uur zaten we al aan de cappuccino
in Poulseur. Een heel leuk stadje nèt onder Luik. Daar konden we bijkomen
van de bittere kou onderweg. Het was op een gegeven moment nog maar 7
graden. En daar was onze outfit niet op berekend. Maar nadat we Luik onveilig
gemaakt hadden als enige fietsers (of zouden we daar niet hebben mogen
fietsen????) ging het lekker vlot via Geulle (koffie met gebak) en Heythuysen
(brood, mueslirepen en energiedrank) naar Vierlingsbeek. Om 18.29 uur
(record!) meerden we aan bij Vlasakker 32. Een heerlijk koel flesje bier ging er
zooo goed in. Alleen jammer dat het direct in de benen zakte............
Volgend jaar de lat een stukje hoger leggen?

Uit de oude doos…
Door Koen Willems
Enkele repetities vóór de Dodenherdenking ging ik in het
“dagelijkse” archief op zoek naar de partijen van het
Wilhelmus. Nu hebben de meeste partijen van ons
volkslied al een aardige leeftijd, maar in de archiefstapel kwam ik een
exemplaar tegen dat pas echt museumwaardig was. De notenbalken waren
nog nèt niet op papyrus geschreven.
Jan Welbers herkende de partij. Hij had deze in een ver verleden in de
muziekmap gehad (waarmee ik verder niks over je leeftijd wil zeggen, Jan!).
Blijkbaar had hij deze partij helemaal grijs geoefend, want deze was aan de
randen flink gehavend. Het is dan ook maar goed dat hij veilig opgeborgen in
het archief zit….
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Zomerse afsluiting van het
seizoen
Door de redactie
Gerrit Hiemstra beloofde de avond tevoren een
prachtige dag en hij had niks teveel gezegd. 10 juli
2016 ging de boeken in als een hete zomerdag.
Tijdens het opbouwen rond 9.00 uur bij de watermolen stonden de pareltjes al
op het voorhoofd. De zon kroop naarmate de ochtend vorderde steeds hoger
en hoger. Tegen de tijd dat het concert van start ging, was het al bloedje
heet.
Het concert, met op de achtergrond de kabbelende Molenbeek, was een
gevarieerde mix van blokfluit-, muziek- en slagwerkgroepleerlingen,
slagwerkgroep en harmonie. Vrolijke muziekstukken wisselden elkaar in hoog
tempo af.
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Het veelkoppige publiek had halverwege het concert (terecht) de schaduw
opgezocht onder de bomen. Helaas zat dat er voor de meeste muzikanten niet
in; zij moesten de zon trotseren met als resultaat een flinke kleur op de
wangen!
Wat iedereen zeer verheugde was de aanwezigheid van Leo Collaris tijdens
het concert! Het was fijn om hem er weer bij te hebben!
Daarnaast was een delegatie van muziekvereniging De Herleving uit het
Noord-Hollandse Zwaag (onder de rook van Hoorn) aanwezig. Zij kwamen
kennismaken met haar naamgenoot met als doel in de nabije toekomst een
gezamenlijk concert te organiseren.
Na
de
geslaagde
muzikale
afsluiting
volgde die middag een
geslaagde
gezellige
afsluiting
van
het
seizoen. Eerst een potje
levend
mens-erger-jeniet onder de nog
gloeiend
hete
zon
(waarbij
de
jeugd
glansrijk had gewonnen)
volgde een barbecue op
het terras bij Concordia.
Jan en Wiel Nillesen
hadden weer goed hun
best gedaan met de organisatie! Het was geweldig!
Iedereen kon met een
volle maag van de vakantie
gaan genieten!
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Geluk bij een ongeluk
Door Jan Ewals
In deze Bloasproat heb je een verslag van de
monsterfietstocht Bèèk - Bollendorf – Bèèk gezien.
Je snapt natuurlijk, dat er een behoorlijke voorbereiding aan vooraf ging. Een
flink aantal trainingsritjes moest er worden gemaakt. En daarbij werd de
Mookse berg verschillende keren "bedwongen" (overigens totaal niet te
vergelijken met de Ardennen).
Maar hoe dichter we de dag van vertrek naderden hoe meer zorgen ik me
begon te maken. Immers, wielrenner Tom Dumoulin was al gevallen voordat
hij naar Rio kon afreizen. Hij zou geblesseerd aan de Olympische Spelen
moeten meedoen. Daar was ik dus ook bang voor. Stel, dat we bij een
trainingsritje een zware blessure zouden oplopen.
Op zondag -3 dagen voor Le Grand Départ- fietsten Koen en ik via een
prachtige route om 7.00 uur ‘s morgens richting Broekhuizen. In het begin
dacht ik nog even aan de risico's van een fatale val. Maar al gauw waren we
zo met het fietsen bezig dat het verder geen item was.
Onze bassist Ger Peters komt uit Broekhuizen en ik zou Koen al fietsend het
dorp laten zien.
Er was bijna geen mens op straat dus we konden lekker doorfietsen. Koen
fietste links van mij en met zijn voorwiel ter hoogte van mijn achterwiel. En
toen gebeurde het tóch nog. Ik stuurde naar links en Koen naar rechts. Klats,
daar lag Koen. Het bloed stroomde uit zijn knie en zijn onderbeen was flink
geschaafd. Een flinke slag in zijn voorwiel waardoor het elke keer klemde
tussen de remblokjes. Dat zou dus eigenlijk gerepareerd moeten worden.
Koen was intussen weer op de fiets geklommen en wij prutsten een paar
straten verder. We zagen een eenzame wandelaarster lopen. Het bleek Annie,
de partner van Ger Peters te zijn. Ze groette mij vriendelijk (wij kennen elkaar
al langer) maar toen zag ze ineens Koens verwondingen. Maar jong, zo kunde
toch nie verder, zei Annie. Gauw naar hun huis toe waar Ger al fris en fruitig
rond liep (op zondagmorgen om 8 uur!!). Koen werd in een stoel geduwd en
Annie ontfermde zich over zijn gewonde lichaam. Een grote pleister over de
knie en reparatiespul over het geschaafde onderbeen. Ger verscheen intussen
met een combinatietang (model 1938) en daarmee kon ik de ergste slag uit
het wiel halen.
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Dat was dat. En toen begon het gezelligste gedeelte. We kregen allebei
cappuccino met slagroom en cacaostrooisel. En dat niet alleen. Nee, er
verschenen ook nog twee grote stukken heerlijke appeltaart van de warme
bakker. We genoten en alle malheur was zo vergeten.
Toen we een uur later vol goede moed weer naar huis fietsten spraken we
gekscherend af dat ik me bij het volgende trainingsritje als "slachtoffer" zou
opwerpen.
Het was dus eigenlijk niet "Geluk bij een ongeluk" maar veel eerder "Gelukkig
gebak bij een ongeluk".
Ik kan het iedereen aanbevelen......................

Het Verhoor
Naam: Jan Nillesen
Van wie ziede gij d'r enne?
Van Sjaak Nilles
Leeftijd: 62 jaar
Instrument: Tenorsax
School/studie/werk: School gehad om te overleven in dit land
Hobby’s: Motorrijden, biljarten en muziek maken
Lekkerste eten: Gebakken aardappelen met gehaktballen
Mooiste boek: Belastingboek
Mooiste film: Mooie oorlogsfilm
Beste popgroep/artiest: De Herleving
Leukste tv-programma: Formule 1
Favoriete website: Geen
Wat is er zo leuk aan je instrument?
Kun je lekker mee scheuren.
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Wat is je favoriete muziekstuk bij de harmonie?
Vader Jacob.
Heb je wel eens wat leuks meegemaakt in de tijd bij de harmonie?
Vertel:
In Luxemburg en is altijd leuk.
Je gaat naar een onbewoond eiland en je mag één ding meenemen.
Wat wordt dat en waarom?
Neem ik Jan Stoffelen mee, die weet de weg terug.
Waar word je blij van?
Van een jong borreltje.
Als je vandaag ineens alles zou durven, wat zou je dan als eerste
doen?
F16 besturen
Hoe zou je jezelf in één zin beschrijven?
Gewoon als iedereen en normaal doen en zonder telefoon.
Omschrijf hoe je leven er over vijftien jaar uit zal zien:
Ik hoop dat ik dan nog leef en de gezondheid goed is.
Wie vind je dat er in de volgende uitgave van dit prachtblad verhoord
moet worden en waarom?
Fred Pingen.
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Agenda

Dinsdag 23 augustus

Eerste repetitie harmonie nieuwe seizoen

Woensdag 24 augustus

Eerste repetitie slagwerkgroep nieuwe
seizoen

10 - 25 augustus 2016

Opnemen bestellingen vlaaienactie
Groeningen

Zaterdag 3 september

Vlaaienactie Groeningen

Zondag 25 september

Concert met Zangvereniging Vondel,
Zangvereniging Vivace uit Hout-Blerick
Zangvereniging Erato uit Blitterswijk en
harmonie De Herleving

Zaterdag 8 oktober

Bèèk & Gruuninge Got Talent

Zaterdag 22 oktober

Jubileumconcerten Boxmeersche
Harmonie ter ere van het 150-jarig

bestaan; orkestendag voor harmonieën en
fanfares uit de gemeente Boxmeer
Zondag 6 november

Sint-Maartenoptocht

Zondag 13 november

Intocht Sint-Nicolaas

Zondag 27 november

Amerikaanse dag

Zondag 18 december

Kerstconcert met Vondel

Voor de leden: hou de email goed in de gaten voor de exacte
tijden en locaties!
Voor de fans en Vrienden van de Herleving: in Globaal en op de
website www.herleving.nl vindt u meer informatie over de evenementen en
concerten van de harmonie en slagwerkgroep!
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Verjaardagskalender
Per ongeluk zijn er in de verjaardagslijst in de vorige
Bloasproat een paar leden weggevallen. Onze excuses
daarvoor!
Het gaat om Pleun Joren (23 mei), Silke Deenen (24 mei),
Karlijn Timmersmans (18 juni), Clowie Creemers (10 juli) en
Jana Baltussen (26 juli).
Nog van harte gefeliciteerd!
Allemaal van harte gefeliciteerd!
6 augustus
12 augustus
15 augustus
17 augustus
19 augustus
20 augustus
30 augustus
2 september
12 september
13 september
18 september
22 september
29 september
30 september
2 oktober
5 oktober
12 oktober

Bernadette Wijnhoven
Johan Broeren
Laura Coenen
Niels Willems
Yasmine Thoonen
Isa Gerrits
Fred Pingen
Juul van Riswick
Tim Gerrits
Margot Heuven
Jacky Wijnen
Bert Wijnhoven
Simone Swinkels
Wiel Nillesen
Nora Daling
Wendy Pingen
Loes van Welie
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Vrienden van de Herleving

* 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 RoosenMichiels
* Veehouderij J. Verstegen
BV

* Marleen de Wijse
* Maria HubersVersleyen
* Klinkerboerderij
Lamers
* 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. ClaassenDeenen
* Welcom bij Janssen

* Gradje Tweewielers
* Kapsalon 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
* PLUS Verbeeten
* Jac en Marij Willems
* H. Evers-Toonen
* Theo en Riek Achten
* Mosch
* T. Bus
Huisartsenpraktijk
* Bas van Treek
* Karel van Treek
* R&R van Rens
* Familie B. van Rens
…en zij die niet genoemd willen worden
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* Peter en Elly Verdijk
* Bart Houben
* Antoon en Ans Hendriks
* Marius en Gerrie
Willems
* Wiel Rouwens
* Wim en Ria de Hoog
* A. Lenkens-Verblakt
* Christien Jans
* Syntax
Personeelsdiensten BV.
* ABC Afbouwcentre
* Fransen Autoschade BV
* Emmy A.G.C. Jans
* The Phone House
* Van de Akker-Blenckers
Stukadoors
* Fysiotherapie van
Dongen
* Recreatie ‘t Schaartven
* Frans Derkx
* Herman Evers
* Aspergeboerderij Erik
Denissen
* Calani PhotoGraphics
* Karin Pingen
* Havens Veevoeders
* H. Camps
* AJ Laktechniek

