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Van de redactie
Voor je ligt een gloednieuwe Bloasproat vers van
de pers. Boordevol verslagen, verhalen en nog
meer leuks, als ook verslagen van wat de
harmonie en slagwerkgroep de afgelopen
maanden gepresteerd heeft. Komende maanden hebben we weer
vele activiteiten op de planning staan. Denk maar eens aan St.
Maarten, Sinterklaas en Kerstmis.
Wat lees je zoal in deze editie:
 Een gloednieuw Verhoor, met deze keer Janice Dael in de
hoofdrol;
 Een verslag over de hofkapelconcertreis naar Luxemburg;
 Hoe staat ‘t met de blokfluitleerlingen?
 Hoe vergaat het Jan Stoffelen op zijn voetreis?
Dit wordt mijn laatste voorwoord van de Bloasproat. Na drie jaar
vind ik het prima geweest en wil ik graag “de pen” doorgeven. Ik
heb het Van de redactie altijd met veel plezier geschreven en ik
wens de volgende veel succes.
Rest mij jullie nog veel leesplezier te wensen!
Namens de redactie,
Maurice Wijnhoven
(red.: Maurice, hartstikke bedankt voor de jaren inzet voor de
Bloasproat! De redactie van Bloasproat zal binnenkort worden
versterkt door Jan Ewals.)
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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.
Vlaaienactie een succes: rondgangers en kopers bedankt!
Afgelopen zomer vond wederom de Vlaaienactie van De Herleving
plaats. De leden gingen langs de deuren om lekkere vlaaien van
PLUS en Bakkerij Degen te verkopen. Het was een goed jaar voor de
vlaaienactie: ten opzichte van vorig jaar heeft de actie enkele
honderden euro’s meer opgebracht, die ten goede komt aan de
vereniging.
Daarom dankt het bestuur alle leden die trouw langs alle deuren in
Vierlingsbeek en Groeningen zijn gegaan! En natuurlijk iedere
inwoner van Vierlingsbeek en Groeningen die zo’n lekkere vlaai heeft
gekocht of (en dat kan natuurlijk ook) een gulle duit in het
spreekwoordelijke zakje heeft gedaan!
Wandeltocht Jan Stoffelen
Zoals wel bekend is harmonie- en bestuurslid Jan Stoffelen op dit
moment bezig met de wandeling van zijn leven, namelijk helemaal
naar Santiago de Compostela. Het laatste nieuws is dat alles goed
gaat, dus wij hebben er wel vertrouwen in dat Jan het gaat halen.
Wij wensen Jan veel succes met de laatste loodjes! Naar
verwachting zullen we Jan in november weer kunnen verwelkomen.
Twee geboortes!
De afgelopen maanden zijn er maar liefst twee Herleving-kindjes
geboren. Op 10 juli 2015 werd Fabiënne geboren, dochter van
Willem de Hoog en Jolien Raijmakers. En op 6 augustus 2015 werd
Fenna geboren, dochter van Patricia Broeren en Marco Schel. De
kersverse ouders zijn bezocht door een afvaardiging van het bestuur
en hebben namens de harmonie een presentje aangeboden
gekregen. Het bestuur wenst de meisjes en hun ouders een mooie
tijd toe. En wie weet, tot ooit bij de harmonie of slagwerkgroep!
Mientje Collaris overleden
Op 22 september 2015 is op 91-jarige leeftijd Mientje CollarisStevens, vrouw van Leo Collaris, overleden. Mientje is altijd een
trouwe supporter van de vereniging geweest. Wij wensen Leo en Elly
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Collaris en alle overige naasten van Mientje veel sterkte toe met dit
verlies.
Nieuwe muziekleerlingen en overdracht leerlingopleiding
naar jeugdbestuur
Het nieuwe muziekjaar is weer van start gegaan en we zijn
verheugd te kunnen melden dat er dit jaar veel nieuwe leerlingen op
een instrument zijn begonnen! Dat is natuurlijk zeer belangrijk om
te kunnen blijven zorgen voor frisse jonge aanwas bij de vereniging.
Deze leerlingen volgen dit jaar een opleiding via De Herleving:
 10 nieuwe leerlingen op de blokfluit, onder begeleiding van
Marjan Jakobs;
 4 leerlingen op slagwerk, waarvan 2 nieuwe, onder begeleiding
van Michel Rouwens;
 12 leerlingen op een harmonie-instrument, waarvan 8 nieuwe,
via Kunstencentrum Jerusalem.
De rechtstreekse organisatie en communicatie met betrekking tot de
leerlingopleiding van Kunstencentrum Jerusalem is overgenomen
door het jeugdbestuur, in de persoon van Ellen Jeuken en
Bernadette Wijnhoven. Zij ontlasten daarmee het bestuur en zorgen
ervoor dat alles tiptop wordt geregeld voor de jeugd.
We hopen dat alle leerlingen veel van hun lessen opsteken en gaan
genieten van het muziek maken!
Ledenadministratie in the cloud
Zoals in de vorige Bloasproat al vermeld staat onze
ledenadministratie sinds dit jaar in the cloud! Bij het overzetten van
de ledenadministratie bleek dat we van veel leden nog niet alle
gegevens compleet hebben. Daarom is recentelijk een enquête
uitgegaan naar de leden om deze gegevens aan te vullen. Een deel
van de leden heeft deze enquête al ingevuld, waarvoor dank! Heb je
de enquête nog niet ingevuld? Doe dat dan alsnog, zodat wij verder
kunnen met een complete leden- en instrumentenlijst. De enquête is
te
vinden
op:
http://www.surveygizmo.com/s3/2316839/
Vragenlijst-Update-Administratie-Herleving.
Nieuwe bestuursleden, meld je!
Het bestuur van De Herleving bestaat momenteel uit drie leden. Nu
Jan Stoffelen aan het wandelen is, nemen Gijs Evers en Frank
Willems de bestuurstaken waar. Gijs Evers heeft aangegeven dat hij
na de terugkomst van Jan zal stoppen bij het bestuur: Gijs neemt de
boerderij over, waardoor hij niet meer genoeg tijd aan het bestuur
kan besteden. Frank Willems is inmiddels door tijdgebrek
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gedwongen om als spelend lid bij de harmonie te stoppen, maar
blijft voorlopig wel als bestuurslid (en penningmeester) aan. Doordat
hij echter niet meer elke week in Vierlingsbeek is, is het voor hem
lastiger om direct betrokken te zijn bij de zaken van de vereniging.
Kortom, deze nieuwe ontwikkelingen maken het huidige tekort aan
bestuursleden nog nijpender. Het is 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.
Namens het bestuur van De Herleving,
Gijs Evers en Frank Willems

Verslag van de optredens
Door Koen Willems
Zondag 18 oktober 2015 – Opluistering
eucharistieviering
Een jaarlijkse traditie die de harmonie steevast in
ere houdt is de muzikale opluistering van een eucharistieviering in
de periode van Allerheiligen/Allerzielen, voor onder andere de
levende en overleden leden van de harmonie.
Een unieke viering was het dit keer, omdat speciale aandacht uitging
naar pastoor Jansen, die in de oorlogsjaren pastoor van
Vierlingsbeek was en in 1944 door de bezetters is gedood. Na de
viering zou op de plek in Maashees waar in 1972 zijn lichaam is
gevonden, een monument worden onthuld.
De harmonie bracht voor de goed gevulde kerk een zestal nummers
ten gehore tijdens de viering, waaronder het bekende Angels
(Robbie Williams), de Schotse klanken van Of Sailors and fishermen
en Irish Tune from County Derry, een beroemde Noord-Ierse
melodie. Het was een geslaagd optreden, mede dankzij de akoestiek
van de kerk!
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Scherzandootje
Door Jos Rijken
Koekelkoren
Een van mijn conservatoriumleraren, Martin
Koekelkoren, is overleden. Hij was een aimabel
man, die ons tijdens de theoretische lessen vooral de praktische
kant van het dirigeren voorhield.
We waren met vijf jonge mannen van 30 jaar oud (drie volgden
wegens de mijnsluitingen de hafa-directieopleiding als omscholing).
Alle vijf waren we jonge vaders, zoals ook Koekelkoren, die maar
tien jaar ouder was dan wij en ook jonge vader. Hij zat achter een
vleugel; wij schaarden ons in een schoolbankje gezeten rondom
hem. Eerst kregen we solfege (zingen en gehoor), gevolgd door
harmonieleer. Met een groot rood potlood corrigeerde Koekelkoren
onze opgaven en liet het op de vleugel nog eens horen. Daarna nog
instrumentatie, waarbij onze lappen met huiswerk ook weer op de
vleugel uitgespreid werden. Koekelkoren gaf weer aanwijzingen en
speelde het zo goed mogelijk voor, soms geassisteerd door één of
twee van ons, als dit bij het grote bereik van de stemmen nodig
was. Het waren altijd lessen in een gezellige, ontspannen sfeer.
Ik schreef al, dat we allemaal jonge vaders waren, ook ik dus. De
zondagmiddag thuis ontaardde wel eens in een stoeipartijtje op de
huiskamervloer met mijn twee kleine jongens. Op een keer
gebeurde daarbij een klein ongelukje. Een van mijn zoontjes sloeg
met zijn vuist ongelukkigerwijze zo hard, dat de stalen neusbrug van
mijn bril een diepe snee in mijn neus veroorzaakte. Maar goed,
pleister erop en het leed was geleden.
Maar ’s anderendaags was het toch nodig om de pleister te laten
zitten en toog ik op maandag naar Maastricht met een bepleisterde
neus. Toen ik daar aankwam vroeg Koekelkoren meteen wat ik
gedaan had. “Met de jongens gevochten”, antwoordde ik laconiek.
De onverwachte reactie van Koekelkoren was: “Hoe haal je het in je
hoofd om als een dronken lor over straat te rollen met je
muzikanten! Je hele respect en ontzag gaan naar de bliksem en een
beetje carrière kun je zo wel vergeten!”
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Hij meende dat ik de avond tevoren met mijn muzikanten
(“jongens”) in een dronkenmansvechtpartij geraakt was. Maar na
uitleg van mij zakte de tirade.
Evengoed kregen we daarna nog wel tien minuten “les” in gedrag en
houding van de dirigent. Hij hield ons voor dat hij nooit in het bijzijn
van muzikanten iets dronk. Als het pauze was in de repetitie trok hij
zich met een bestuurslid terug in een achterkamertje van het café
en dronk dan een borreltje. Dat was ook zijn praktische toepassing
van de theoretische opleiding tot dirigent!

Luxemburghofkapelconcertreis 2015
Door Maurice Wijnhoven
De maanden tikten voorbij en voor we het
wisten was het tijd voor de jaarlijkse
hofkapelconcertreis naar Luxemburg in het
eerste weekend van augustus. Traditiegetrouw waren ook dit jaar de
enthousiastelingen Koen en Luc bereid gevonden om de heenweg
per racefiets af te leggen. Ondergetekende is niet zo “fietsgraag”,
dus is er weinig te vertellen over de fietsreis. Maar niet getreurd,
want
in
deze
Bloasproat
staat
natuurlijk
ook
het
fietsverslag
geschreven
door
een
van
de
sportievelingen. Jan Ewals heeft dit
jaar voor het eerst de terugreis
gefietst, wat natuurlijk ook een hele
prestatie is na drie drukke dagen vol
concerten en plezier!
We
begonnen
onze
concertreis
vrijdagavond in Bollendorf, tevens
onze overnachtingsplaats. Een klein
Duits dorpje gelegen aan de rivier de
Sauer dat aan Luxemburg grenst. Het
concert vond plaats op het pleintje
voor de plaatselijke VVV en het dorpshoofd Kurt Allar kondigde ons
aan als: “Das erliebte Hofkapel Dè Stûtter Nie aus Vierlingsbeek mit
Jan Ewals”. Jan is in deze de meespelende “dirigent”.
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Op het eerste gezicht is Bollendorf een typisch rustig dorpje met
weinig inwoners, maar wanneer onze eerste klanken klonken,
stroomden de huizen leeg en vulde het dorpsplein zich. Een leek zou
versteld staan! We speelden onder andere de medley van Johan
Strauss en natuurlijk als toegift één van onze topnummers Tulpen
uit Amsterdam. Deze werd door menig toeschouwer uit volle borst
meegezongen. Eenmaal klaar klonk er een groot applaus en enkele
mensen brachten zelfs een staande ovatie. Na dit overweldigende
gebaar hebben we als extra toegift onze knaller Speedy gespeeld,
waarna het toch echt klaar was. De avond hebben we afgesloten in
de kroeg om onze dorst te stillen.
De volgende morgen stond het wandelconcert in Vianden op de
planning. De zon scheen uitbundig en het was lekker warm. Vianden
is één van de toeristische trekpleisters van Luxemburg, bekend van
het kasteel. We hadden onder andere voor de kerk en voor een
bakkerij gespeeld waar we konden genieten van een gratis
aangeboden drankje. Niet alleen de toeristen hebben genoten van
de warme klanken, maar ook wijzelf. Na afloop moesten we snel
naar Diekirch; aldaar hebben we twee uur gespeeld tussen de
terrassen. We hebben daar ook een aantal trouwe fans die ons
komen steunen. Dat is toch super tof!
Natuurlijk moet er ook gegeten worden en de zaterdagavond staat
ieder jaar in het teken van de BBQ. Dit spektakel vond plaats in de
tuin bij het dorpshoofd Kurt Allar. Het vlees is gesponsord en
klaargemaakt door Herr BBQ Grillmeister Will Stiphout. Ook deze
keer tot in de puntjes verzorgd, nogmaals bedankt Will!
Ons laatste concert en tevens één van de mooiste, vond plaats in
Luxemburg-stad op de Place d’Armes. Ooit was deze plek
gereserveerd als paradeplek voor de verdedigende troepen. Nu is
het grote plein omringd door
vele terrasjes die bomvol
zaten toen wij gingen spelen.
Onder andere Il Silenzio, At
a Dixieland Jazz Funeral, The
shoop shoop song, I still
haven’t found what I’m
looking for en The Beatles in
concert kwamen voorbij. Ook
dit jaar waren er Chinezen
van de partij die uitbundig
Jeugherberg in Bollendorf
foto’s
van
ons
hebben
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gemaakt. Misschien valt er iets te regelen zodat we de hofkapel in
China op de kaart kunnen zetten (haha).
Al met al een geweldige concertreis, maar voordat ik afsluit wil ik
nog even een paar mensen bedanken. Berni Kusters heeft ook dit
jaar een busje geregeld zodat wij ons snel konden verplaatsen. Als
extra trombone heeft Jacky Wijnen ons dit jaar versterkt en last but
not least, John Selten op z’n bas. Allen van harte bedankt dat ook
dit jaar weer een daverend succes is geworden.
Bedankt voor het lezen en tot volgend jaar!

Schijt aan de grens
In het weekend van 5-6 september jl. heeft de
slagwerkgroep een aantal optredens verzorgd
in het kader van het interprovinciale project Schijt aan de grens.
Hieronder volgen twee verslagjes van de optredens door twee
leerlingen van de slagwerkgroep, Stan Rouwens en Thijs Kleeven:
Op zaterdag 5 en zondag 6 september, hebben wij met de
slagwerkgroep meegedaan aan Schijt aan de grens.
Op zaterdag 5 september moesten we spelen in Venray, daar was
het nogal regenachtig.
En op zondag 6 september moesten we spelen in Holthees bij Hoeve
De Knol met wat regen en wat zon.
We hebben een nummer ingestudeerd samen met dj’s (diskjockeys)
waar we al lang van te voren aan geoefend hadden. Het was dus
heel veel repeteren maar als resultaat een keimooi nummer.
Ik heb het ontzettend naar mijn zin gehad in Venray en natuurlijk
ook bij Hoeve De Knol.
Tussendoor zijn we nog even naar Geijsteren geweest waar ze ook
iets hadden van Schijt aan de grens om even te spieken wat daar
allemaal te doen was.
En tot slot: het was een keileuk weekend!
Thijs Kleeven
----------------------------------Zaterdag was wat minder dan zondag, omdat het toen regende.
Gelukkig als we moesten optreden dat de zon wel een beetje ging
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schijnen. De optredens gingen goed, heel veel hoefde ik niet op het
blaadje te kijken. Het idee was erg leuk, alleen stom dat Thijmen
niet kon maar gelukkig waren er anderen dj’s geregeld. Ff oefenen
en het kwam helemaal goed. Het was leuk dat er bekenden kwamen
kijken, maar het was sowieso al leuk. Zondag was al helemaal
fantastisch dat was echt een knalfeest. Zondag was echt veel leuker,
mooi weer en beter gespeeld. En alweer kwamen bekenden kijken.
Heb ook nog met Jelle, en Max en Jens gespeeld.
En fikkie gestookt met Thijs. Eerst was het vuur uit, en toen hadden
Thijs en ik er wat aan gedaan. Toen fikte het weer. Veel gegeten heb
ik niet. Na het eten gingen Thijs en ik weer naar huis.
EINDE!!!!!!!!
Stan Rouwens

Blokfluitnieuws
Door Marjan Jakobs
Beste muziekliefhebbers,
Het nieuwe blokfluitjaar is weer gestart!
Maar liefst tien kinderen willen de kunst van het
muziek maken leren.
De eerste blokfluitles stond in het teken van kennismaken met de
kinderen en ouders. Er heerste een gezellige drukte in het
blokfluitlokaal van het Joffershof. De kinderen maakten kennis met
de eerste noten, notenbalk, G-sleutel.
We bekeken het liedjesboek en hebben zelfs de eerste oefening
gespeeld. In het doe-boek zijn de eerste werkbladen bekeken en
deze mogen ze nu thuis maken.
Kortom, het seizoen is weer begonnen!
Ik heb er weer enorm veel zin in, en hoop op vele leuke
uitvoeringen, samen met de blokfluiters.
Groet,
Marjan Jakobs
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P.S. Doordat ik ook blokfluitles geef aan een zeer slechtziend kind,
ben ik bezig om samen met anderen een nieuwe methode te
ontwikkelen voor muziek in braille.
Hierdoor ben ik door Dedicon (een stichting die aangepaste boeken
e.d. verzorgt voor slechtzienden en blinden) gevraagd om in de
klankbordgroep plaats te nemen.
Hierdoor heb ik inmiddels de basis van het lezen in braille, maar ook
het lezen van muziek in braille geleerd. Een hele leuke en
uitdagende ervaring.
Door het moeten zoeken naar oplossingen voor de problemen van
het slecht of niet zien, creëert dat voor mij de mogelijkheid om
ziende kinderen gerichter te helpen als het lezen wat moeilijk.

Update wandeling
naar Santiago de Compostella

er gaat.

Door Jan Stoffelen
Ik schrijf dit stukje voor Bloasproat op 1 oktober en
ben dan 10 weken onderweg en heb inmiddels
2.062 kilometer gelopen. Ik zit nu in Spanje en ga morgen aan de
route naar Pamplona beginnen.
De wandeling is soms wat zwaar wanneer je de heuvels van de
Ardennen en de uitlopers van het Centraal Massief in Frankrijk over
moet. Nu ben ik in de Pyreneeën aangekomen en ook daar moet je
soms ook even doorzetten om de heuvel die er ligt over te komen,
maar wanneer dat is gedaan kun je met voldoening omkijken en
zeggen: dat was het dan weer.
Ik heb hele mooie steden. landschappen, waterbouwwerken, en
gebouwen gezien.
De leegloop van het Franse platteland heeft ook veel indruk
gemaakt. Er staan halve dorpen te koop en de winkels zijn in die
dorpen al allemaal weg. Waar dat naar toe moet, ik weet het niet,
maar het is geen goede ontwikkeling.
Ik heb een paar foto's toegevoegd.
Ik ben blij met alle reacties via de email, Whatsapp en Facebook.
Met vriendelijke groeten,
Jan Stoffelen
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Kathedraal in Vezelay
Vrijthof in Maastricht

Aquaduct over de Aille
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Rocamadour
Naaldstuw

Vestingwerk in Cahors

Pont de Valentre in Cahors

Grot in Lourdes
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Eindbestemming Bollendorf
Door Koen Willems
Al zeker tien jaar wordt een traditie in ere
gehouden door enkele leden van de harmonie en
kapel Dè Stutter Nie, een traditie waarvan de
meeste mensen als ze erover horen, zeggen:
“Die zijn zeker van Lotje getikt.” Ik heb het dan
natuurlijk over de jaarlijkse 1-daagse fietstocht naar Luxemburg.
Het is een gebeurtenis waar de deelnemers al het gehele jaar naar
uitkijken. Enkele maanden vóór de reis wordt de racefiets van stal
gehaald en plannen gemaakt voor een uitgebreid en zeer ambitieus
trainingsschema.
Helaas is de fysieke voorbereiding niet elk jaar optimaal te noemen.
Gezamenlijke trainingen vallen door ieders drukke levensschema
(werk, vakantie etc.) nogal eens in het water. Het is dan vaak ieder
voor zich: de een beklimt de Mont Ventoux, de ander de Sint
Jansberg, weer een ander de Groeningse Bergen.
Maar… met alleen de lichamelijke voorbereiding red je het niet; de
mentale voorbereiding is minstens zo belangrijk, zo niet
belangrijker. Eerdere tochten bewijzen dat een gezonde dosis
wilskracht de meest onervaren fietser tot een alleskunner maakt!
En dat geestelijke voorspel, daar wordt door het gehele jaar heen
ruime aandacht aan besteed. Een betere voorbereiding kun je je niet
wensen. Regelmatig wordt herinnerd aan de in verzengende hitte
gedompelde, tot op het bot verkleumende, slopende maar
schitterende tochten van voorgaande jaren, waarvan door de jaren
heen een steeds romantischer beeld is gecreëerd. Verhalen waar we
geen genoeg van krijgen, en die we elkaar al honderdduizend keer
hebben verteld.
De ruim 300 kilometer tellende rit zou je kunnen vergelijken met
een pelgrimstocht, naar het voor ons inmiddels wel heilig verklaarde
Luftkurort Bollendorf in de Eifel. Sinds enkele jaren is dit de
uitvalsbasis voor het zomertournee van Dè Stutter Nie.
Ook dit jaar werden in een vroeg stadium al de plannen
uitgestippeld om de weg naar Bollendorf fietsend af te leggen. Jan
Ewals, Luc Broeren en ondergetekende hadden het contract al
getekend. Reeds twee weken van tevoren werd ieder uur weeronline
gecheckt om te zien welk weer voor de laatste woensdag van juli
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werd voorspeld. Totale waanzin natuurlijk, het kon nog alle kanten
op.
De maandag ervoor werd het spannend. Het zou erom hangen of
woensdag of donderdag de beste dag zou worden om te fietsen.
Voorspelling voor beide dagen: wolkje, zonnetje, regen, windkracht
4 uit het zuidwesten. Op dinsdag werd de knoop doorgehakt: we
zouden op woensdag gokken, gebaseerd op de minuscuul
positievere voorspelling voor die dag.
Woensdagochtend 29 juli om 4.30 uur begaven Luc en
ondergetekende, na een valse start van de laatste (verslapen!), zich
op pad, onder een wolkeloze, doch zeer frisse hemel. Jan had helaas
moeten afzeggen (maar zou later die dag voor een sublieme
verrassing zorgen). Spannend, want Jan was tot nu toe altijd het
reiskompas geweest. Nu moest de klus zonder hem geklaard
worden.
Om half zeven bereikten we onze eerste rustplaats, de brug over de
Tungelroyse Beek in Heythuysen (52 km). Banaantje, broodje,
mueslireep naar binnen. Het was zo koud, dat we onze armen met
pijn en moeite konden strekken.
Maar… het was droog, dat was het belangrijkste. Ook toen we over
de brug bij Maaseik Nederland weer in fietsten en in de verte boven
Maastricht een dreigende hemel zagen, reden wíj in het zonnetje,
met hier en daar een wolkje. Ideaal weer, ware het niet dat de frisse
wind (kracht 4) schuin van voren kwam.
Gloeiende…!
In Maastricht (110 km) was de weg
kletsnat, maar boven ons scheen de
koperen ploert. Om 10.30 uur ploften we
op een bankje op station Eijsden (119
km) voor een dosis energie. Hier
vernamen we van het thuisfront dat het in
Vierlingsbeek smerig slecht weer was.
Niks van gemerkt.
We vervolgden onze weg naar Luik (142
km), het meest saaie en pittige stuk, een
fietspad langs het Albertkanaal met
ongezellig
vervallen
staalfabrieken,
afvalverbrandingsovens,
havens
en
waterzuiveringsinstallaties. Hier hadden
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we het meest tegenop gezien. De wind perst zich hier door het
Maasdal en komt dan ook vol in the face.
Om half een zaten we bij het ons welbekende gouden (!) beeld aan
de oever van de Maas, midden in het ronkende Luik tussen de
betonnen torenflats en spuitende daklozen onder de brug (niet
gelogen!). Met gevaar voor eigen leven haastten we ons de stad uit,
oprijdend met het driebaans-vakantieverkeer richting de Ardennen.
We doken het groene dal van de Ourthe in richting Comblain-auPont. Wat een verademing, de frisse lucht was wel even wennen.
Het kwik was inmiddels gestegen tot een schamele 20 graden; het
voelde zowaar behaaglijk.
Bij Comblain-au-Pont sloegen we af het dal van de Amblève in
richting Remouchamps (182 km). Hier zetelden we ons op het terras
en nuttigden een colaatje met wesp, voordat we aan de meest
gevreesde klim van de tocht zouden beginnen, naar Stoumont.
Met een beetje lood in de ene schoen en goede moed in de andere
begonnen we aan de tien kilometer lange klim. Het zeiknatte
wegdek verried dat kort voor ons een fikse bui was overgetrokken.
Weer aan ontsnapt!
Waar we andere jaren op deze route nogal wat pech hadden
ondervonden (lekke banden, regen etc.) schuifelden we bijna
fluitend naar boven. De afdaling daarna was heerlijk, maar
dreigende wolken pakten zich samen en persten er bij de
watervallen van Coo een paar druppeltjes uit. Het bleef gelukkig bij
een paar.
We vervolgden onze weg naar Trois Ponts en Vielsalm, waar we in
zuidoostelijke richting op de Luxemburgse grens afstevenden. Dit
stuk geldt als het op één na saaiste deel van de route, waarvan ook
nog het grootste gedeelte vals plat is. We hielden kranig stand!
Om 18.00 uur bereikten we de grens (242 km). En toen ging het in
volle vaart over de hoogvlakte richting Diekirch (286 km). Deze
Luxemburgse plaats staat naast haar bier bij fietsers bekend om de
geweldige afdaling die enkele kilometers vóór het dorp begint en in
het hart ervan eindigt. Kop op het stuur en je knalt zo met 60
km/uur het centrum van het dorp in.
Om 20.00 uur denderden Luc en ik de helling af en aan de andere
kant van de weg baande een eenzame fietser zich kromgebogen
over het stuur een weg omhoog. Ik dacht nog: “Goh, die heeft wel
wat weg van Jan”. En laat hem dat toch zijn! Dit was een zeer
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welkome verrassing! Jan was eerder die dag met zijn zus met de
auto naar Vianden meegereden en daar op de fiets gestapt.
Samen met Jan stortten we ons naar beneden en reden de laatste
20 kilometer langs de Sauer naar Bollendorf (308 km), waar we
rond 21.30 uur aankwamen. We fietsten linea recta naar de
pizzaboer, die beloofde een pizza voor ons klaar
te hebben als wij beloofden om 22.00 uur terug te
zijn. Na een heerlijke plens water over de
vermoeide ledematen zaten we klokslag 22.00
uur aan onze pizza met bier.
Het was weer een geweldige tocht, die we aan
onze rij verhalen kunnen toevoegen en die zeker
zal bijdragen aan de mentale voorbereiding van
de rit van volgend jaar!! Mannen bedankt, het
was me weer een genoegen!

Retour per fiets vanuit
Luxemburg
Door Jan Ewals
Dit jaar de eerste keer dat er twee fietstochtverslagen in één Bloasproat komen. En wat is
de oorzaak daarvan? Nou, daarvoor moeten we even terug naar
woensdag 29 juli 3.45 uur in de morgen.
Op dat tijdstip komt Luc met z’n racefiets aanrijden om naar
Luxemburg te vertrekken. Ik stond al in mijn race-uitmonstering
(inclusief volgepakte rugzak) klaar om mee te gaan. Maar op het
moment van vertrek was ik er zo slecht aan toe dat het
onverantwoord en ook ondoenlijk was de tocht te maken. Daarom
snel wat materiaal aan Luc meegegeven en hem good luck gewenst.
Balend als een stekker lag ik daarna weer in bed om vervolgens elk
half uur te kijken hoe laat het was. Oh, nu zijn ze in Venray,
America, Panningen enz.
Maar gelukkig kreeg ik tegen 9 uur mijn zus aan de telefoon. Ze
ging die dag met haar man naar Vianden (Luxemburg) voor een
paar dagen vakantie. Toen ze mijn baalverhaal hoorde, stelde ze me
- 17 -

voor mee te rijden naar Vianden en de racefiets met uitrusting bij
hen in de auto te gooien.
En, je kunt het geloven of niet, maar na enkele uren in de auto
begon ik me wonderbaarlijk genoeg steeds beter en sterker te
voelen. Ik voelde me zelfs zo goed, dat ik in Vianden de fiets uit de
auto pakte en naar Bollendorf ben gereden. Daar moest ik nog het
nachtverblijf voor Koen, Luc en mijzelf regelen. Tegen de avond ben
ik daarna de twee helden op de fiets tegemoet gefietst. En nog
steeds voelde ik me boven verwachting zo goed, dat ik het idee
opperde de terugtocht op maandag 3 augustus per fiets te doen.
Maar dat betekende zondag de hele dag geen alcohol, verstandig
eten en op tijd naar bed. Om 22 uur lag ik die zondagavond in bed
en binnen één minuut sliep ik. Precies 6 uur later stapte ik op de
fiets en reed de ijskoude nacht/morgen in. Het was amper 10
graden en mijn fietsshirt was wel erg dun. Maar goed, na een vlakke
aanloop van ruim 20 kilometer was het vanaf Diekirch heel veel
klimwerk tot de grens met België (een kleine 50 km). Daarna kwam
een heel “fijne” bezigheid. Ik moest m'n darmen legen. En dat is
lastig als je een wielrenpak aan hebt. Dat is een wielrenbroek met
vaste bretels. Dus alles moest uit. Alleen de helm en de sokken en
schoenen had ik nog aan. Maar van de andere kant (= de
achterkant) geeft het een gruwelijke opluchting als je “leeg” verder
kunt fietsen. Vanaf dat moment ging het keihard en zoveel mogelijk
op het “grote mes” richting Luik. Onderweg bij Vielsalm nog even
met Jan Stoffelen gebeld, maar die was helaas iets te ver uit de
buurt om een ontmoeting te arrangeren.
In Poulseur koffie gedronken op het
stationsplein.
De
dorpsdronkaard
maakte 12 foto's van mij (waarvan
één goeie, de rest bestond uit foto’s
met een been erop, een oor, een knie
enz.) en verder naar Luik. Daar de
gebruikelijke
fotosessie
bij
het
bronzen beeld en toen verder naar
Maastricht. In recordtijd bereikte ik
Eijsden en ik droomde er al van om
zes uur ‘s avonds thuis te zijn. Maar
toen kwam de man met de hamer. De
temperatuur was opgelopen naar ruim
35 graden. Mijn
enkels en voeten
werden “knoepie-dik” en ik moest
rusten en met m’n voeten omhoog
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gaan liggen. Dat deed ik dus in Maastricht onder de Noorderbrug. Na
een half uur waren mijn voeten weer bijna normaal en kon ik weer
verder. Helaas, na een uurtje fietsen weer hetzelfde liedje. En zo
prutste en gutste ik richting Vierlingsbeek. Het ging nu niet meer op
spier-, maar op wilskracht.......
Rond 20 uur fietste ik op de Zwarte-Plakweg ten westen van
America. En daar verschenen in de verte de hulptroepen! Luc en ons
Karen kwamen me vergezellen op het laatste stuk. Alle
vermoeidheid verdween als sneeuw voor de intussen niet meer zo
hete zon. En om 21 uur waren we in Vierlingsbeek. Koen kwam ook
nog even kijken en we dronken nog een bescheiden glaasje lekker
gekoeld bier. Tsjongejonge, wat is dat dan lekker, zeg!
Nu kunnen we natuurlijk zonder problemen in 2016 de heen- en
terugreis per fiets doen............. toch??????

Het Verhoor
Naam: Janice Dael
Van wie ziede gij d'r enne? Karin Hawinkels.
Die blonde met 3 honden!
Leeftijd: 21 jaar
Instrument: Gitaar, piano en slagwerk
School/studie/werk:
Studie: Medewerker maatschappelijke zorg niveau 3. Ik zit in het
laatste jaar en loop nu stage op een Zorgboerderij De Witte Hoeve in
Oploo. Dat is voor mensen met een matige tot ernstige
verstandelijke beperking.
Hobby’s: Zingen, gitaar en piano spelen, slagwerk, winkelen,
terrasjes met mooi weer en met vrienden/vriendinnen gezellige
dingen doen.
Lekkerste eten: Wokken en witlof gerold in ham en kaas.
Mooiste boek: Ik las vroeger boeken van Mel Wallis De Vries. Nu
heb ik eigenlijk geen tijd meer om te lezen.
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Mooiste film: Unbroken (is een film uit 2014).
Beste popgroep/artiest: Pearl Jam en Kodaline.
Leukste tv-programma: Ik kijk het liefste series. Mijn favoriet is
Prison break.
Favoriete website:
Facebook.
Wat is er zo leuk aan je instrument?
Met piano en gitaar kan ik zelf iets bedenken. Ook kan ik daar m'n
gevoel in kwijt. Met slagwerk is dit ook zo. Avondje slaan op
verschillende soorten instrumenten :-).
Wat is je favoriete muziekstuk bij de slagwerkgroep?
Ik heb er meerdere. Ik vind Japanese Take Away en Square erg
mooi. Maar wat we met Schijt aan de grens hebben gespeeld met de
DJ's was ook heel gaaf om samen te doen!
Heb je wel eens wat leuks meegemaakt in de tijd bij de
slagwerkgroep? Vertel:
Ik vind vooral de zittingsavonden altijd erg gezellig. Een avond in
het café is minder, omdat het dan vooral alleen maar wachten is
maar een avond erbij in de zaal is erg leuk! Schijt aan de grens was
ook erg leuk bij Hoeve De Knol in Holthees.
Je gaat naar een onbewoond eiland en je mag één ding
meenemen. Wat wordt dat en waarom?
Mijn telefoon. Dan kan ik altijd iemand bereiken om me weer op te
halen!
Waar word je blij van?
Thermaalbad in Arcen. Héérlijk avondje ontspannen.
Als je vandaag ineens alles zou durven, wat zou je dan als
eerste doen?
Parachute springen! Dat wil ik zeker nog een keer doen.
Hoe zou je jezelf in één zin beschrijven?
Muzikaal, spontaan, behulpzaam, zorgzaam en betrouwbaar.
Omschrijf hoe je leven er over vijftien jaar uit zal zien:
Sowieso een leuke baan. De rest dat komt vanzelf allemaal wel :-).
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Wie vind je dat er in de volgende uitgave van dit prachtblad
verhoord moet worden en waarom?
Volgens mij is Stef Verblakt nog niet geweest van de slagwerkgroep!

Agenda

Zondag 8 november

Sint Maartensoptocht

Zondag 15 november

Intocht Sinterklaas

Donderdag 17 december

Kerstviering in samenwerking met
basisschool

Zaterdag 19 december

Kerstconcert met Vondel
Koningskerkje

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 november
6 november
10 november
10 november
18 november
22 november
28 november
30 november
30 november

Ellen Jeuken
Caroline Welbers
Gijs Evers
Jan Ewals
Willem de Hoog
Eric Roefs
Nancy Peeters
Marleen Janssen
Frank Willems
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9 december
11 december
18 december
21 december
17 januari

Toon Bus
Tjeerd Wijnen
Rini Nillesen
Marijn Broeren
Pien Janssen

Vrienden van de Herleving
* Marleen de Wijse
* Maria Hubers-Versleyen
* Klinkerboerderij Lamers
* Leo Aarts
* Ben en Hanny Willems
* Harrie de Hoog
* Cafétaria De Zwaan
* Maria Litjens-van de
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

* 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

* Bas van Treek

* 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
* AJ Laktechniek

