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Van de redactie
Het seizoen van ‘afzien’ is begonnen. Na het
geweldige ‘Zwaag-weekend’ waarvan een verslag
in deze uitgave van Bloasproat is opgenomen,
dienen de jaarlijkse dorpse evenementen zich
weer aan. Het eerste, de viering van Sint Maarten, hebben we
intussen achter de rug. Het was koukleumen geblazen deze keer.
Tot een half uur voor het begin van het festijn kregen we nog enkele
stevige buien te verwerken. Daarna werd het gelukkig net op tijd
even droog. De die hards die de elementen trotseerden werden rijk
beloond voor hun deelname met enkele ‘Merci-chocolaatjes’ en een
of meer speculaasjes (niet opeten vlak voor het musiceren!). Een
leuke verrassing was dat de voorzangers af en toe spontaan van het
programma afweken. Daardoor speelde de harmonie een ander
mopje dan er werd gezongen. Maar ja, dat geeft aan dat er
amateurs aan het werk zijn en geen echte profs. Voor degenen die
er nu wél waren zou het overigens leuk zijn als er de volgende keer
wat meer medeleden zullen meedoen.
Dan de intocht van Sinterklaas. Wéér een klein stukje verder in de
richting van de Maas. De stoet werd bij Joffershof ‘uitgeblazen’ en
een uur later bij Nillus binnen geblazen. We waren met een mooi
groepje en het was echt gezellig. Ook de Sint bleek er duidelijk zin
in te hebben. Hij had zich goed ingelezen wat betreft de harmonie
want hij wist alle details over de ‘Zwaag-reis’. In Groeningen vond
hij dat de kinderen zo groot geworden waren vergeleken met vorig
jaar. Dat hij dat nu juist moet zeggen. Heeft-ie de laatste dagen wel
eens voor de spiegel gestaan???
Ook de evaluatie na afloop bij De Zandpoort was weer als vanouds.
Maurice en Loes zijn nog even nagebleven om het allemaal in een
verslag vast te leggen (denk ik).
Nu eerst het kerstspel met de basisschool nog en dan krijgen we
weer onze optredens met de Carnaval. Denk er dan aan: hoe meer
zielen, hoe meer vreugde. Dus doe je uiterste best om erbij te zijn.
Ik kan nu al zeggen dat je er geen spijt van zult krijgen.
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Dan nog een laatste mededeling: de Bloasproat heeft een nieuwe
rubriek genaamd, ‘Hoe is het nu met…?’ Wij hopen dat dit voor alle
lezers een mooi alternatief voor het geliefde ’t Verhoor is/wordt!
Iedereen een fijn winterseizoen toegewenst!
Jan Ewals
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Van de bestuurstafel…
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 prima jaar voor de
vlaaienactie: ten opzichte van vorig jaar heeft de vlaaienactie net
wat meer geld opgebracht, dat 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!
Concertreis naar Zwaag geslaagd!
Eind november is de harmonie op concertreis naar Zwaag geweest.
De reden daarvoor was dat daar óók een harmonie De Herleving is
en dat het ons wel grappig leek om daarmee een uitwisseling te
hebben. Aan de concertreis is een lange voorbereiding vooraf
gegaan. Alles verliep dan ook vlekkeloos én het was ook nog eens
beregezellig! Zo hebben we zaterdag een speurtocht door Edam
gehad, hebben we zaterdagavond lekker gegeten in Zwaag en een
gezamenlijk concert gegeven met De Herleving, hebben we daarna
samen gezellig nageborreld, zijn we in Volendam de (karaoke)kroeg
in geweest, hebben we zondag Volendam verkend, een concert
gegeven in een verzorgingstehuis in Amsterdam, op de terugweg
naar huis een muziekbingo gedaan, waarna we zijn geëindigd bij
Concordia voor een heerlijke maaltijd!
Het bestuur dankt iedereen die zich heeft ingespannen om deze reis
tot een succes te maken. In het bijzonder de activiteitencommissie
voor de georganiseerde activiteiten, Koen voor alle communicatie
met Zwaag, de muziekcommissie voor het regelen van het concert
in Amsterdam en Wiel Nillesen voor het pico bello regelen van bus,
hotel en maaltijd.
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Op de planning: kerstconcert in samenwerking met de
basisschool
Net als twee jaar geleden zal de Herleving weer een kerstconcert in
samenwerking met de basisschool organiseren. Dit vindt plaats op
donderdag 21 december in de kerk. Ook de slagwerkgroep, blokfluiten muziekleerlingen zullen hierbij een rol hebben. Het thema is 'reis
om de wereld' en het belooft weer een mooie avond te worden!
Website vernieuwd
Zoals jullie weten beheert Bert Wijnhoven tegenwoordig de
Herleving-website. En we hebben meteen van hem gebruik gemaakt
om die website eens grondig te updaten. Er stond nog her en der
achterhaalde informatie en het kon allemaal wat helderder en beter
worden opgeschreven. Er is daarom hard gewerkt om de teksten op
de website te verbeteren, zodat we op dit moment weer een mooie,
up-to-date website hebben!
Bovendien staat het doornemen van de website nu standaard op de
agenda van de bestuursvergadering, zodat we er beter voor kunnen
zorgen dat hij up-to-date blijft.
Neem eens een kijkje! En mocht je ideeën ter verbetering hebben,
dan horen we die graag!
Nieuwe muziekleerlingen
Het nieuwe muziekjaar is weer van start gegaan en we kunnen
melden dat er dit jaar weer een aantal leerlingen beginnen 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:
 6 nieuwe leerlingen op de blokfluit, onder begeleiding van
Marjan Jakobs;
 1 leerling op slagwerk, onder begeleiding van Michel Rouwens.
Helaas zijn er dit jaar geen nieuwe leerlingen ingestroomd voor
onze eigen slagwerkopleiding;
 18 leerlingen op een harmonie-instrument. Helaas zijn er dit
jaar slechts twee leerlingen doorgestroomd vanuit de
blokfluitgroep. Het goede nieuws is wel dat er dit jaar maar
weinig leerlingen met hun opleiding zijn gestopt.
In verband met het stoppen van Kunstencentrum Jeruzalem is de
rechtstreekse organisatie en communicatie met betrekking tot de
leerlingopleiding overgenomen door het jeugdbestuur, in de
personen van Anneriet Klein, Ellen Jeuken en Bernadette Wijnhoven.
Zij ontlasten daarmee het bestuur en zorgen ervoor dat alles tiptop
wordt geregeld voor de jeugd. De meer formele kant, de afspraken
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en contracten met de docenten en de financiële afhandeling gaan
uiteraard wel via het bestuur.
We hopen dat alle leerlingen veel van hun lessen opsteken en gaan
genieten van het muziek maken!
Namens het bestuur van De Herleving,
Marijn Broeren - Wiel Nillesen - Jan Stoffelen - Frank Willems

Verslag van de optredens
Door Jan Stoffelen
Zaterdag 11 november 2017 – Opluistering
optocht met Sint Maarten
De harmonie is op deze zaterdagavond tegen 18.00
uur naar het veldje getogen om bij het vuur het feest van Sint
Maarten op te luisteren.
Sint Maarten zit weer op zijn zwarte paard en de soldaten zijn in
mooie uniformen gehesen. De mensen belast met de regeling van
het verkeer, hebben ervoor gezorgd dat er tijdens de optocht geen
ongelukken konden gebeuren.
Het vuur wordt aangestoken, het verhaal van Sint Maarten wordt
verteld, de bijbehorende liedjes worden gezongen en de harmonie
luistert het geheel met bijpassende muziek op. Tenslotte wordt
iedereen getrakteerd op speculaas.
Hierna kan iedereen weer naar huis om bij zijn of haar eigen kachel
de warmte op te zoeken.
Zondag 19 november 2017 – Opluistering intocht van Sint
Nicolaas
Tegen de klok van 11.00 uur verzamelen de leden van harmonie
zich bij de Joffershof om van daaruit de kinderschaar uitgeleide te
doen die op weg gaat naar de Maas om Sint Nicolaas te
verwelkomen. Na een uurtje is de hele stoet weer terug in het dorp
en met Sint Nicolaas en de burgemeester in de koets. Dan blaast de
harmonie de welkomstmuziek in zalencentrum Concordia om de Sint
en zijn Pieten met de kinderschare en de ouders muzikaal te
ontvangen.
Nadat de burgemeester en Sint Nicolaas hebben plaatsgenomen op
de klaargezette stoelen vraagt Rianne wat er ook al weer gebeurd
was bij de Maas toen de Sint aanmeerde.
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Het blijkt dat de zak van Sint Nicolaas in het water is gevallen. Het
is gelukkig geen zak waar de cadeautjes in zitten maar wel de zak
waar de Sint zijn persoonlijke spullen in had opgeborgen. Met hulp
van enkele kinderen komt aan het licht dat de pyjama, slaapmuts en
onderbroek van Sint Nicolaas nu helemaal nat zijn. Maar het ergste
is dat ook de knuffel van de Sint, het paardje Americo nu ook nat is
geworden. De Sint denkt dat hij nu niet meer kan slapen. Gelukkig
hebben de kinderen na enig speurwerk een tweede knuffel
gevonden, ook een paardje Americo, die uitkomst kan bieden.
Dan kan eindelijk het feest beginnen.
Er worden liedjes gespeeld en er wordt veel gezongen. De Sint
bedankt iedereen die eraan heeft bijgedragen dat het feest zo mooi
geslaagd is. Hij noemt de burgemeester, de harmonie, het
Sinterklaascomité en de presentatoren Jens en Rianne en natuurlijk
ook alle kinderen en ouders die deze middag naar Concordia zijn
gekomen.
Na deze feestelijkheden is het tijd voor de Sint om iedereen een
hand te geven en worden de snoepzakken uitgedeeld.
In Groeningen is het ‘s middags hetzelfde beeld.
Na het welkomstwoord door de burgemeester vertelt Sint Nicolaas
over zijn belevenissen met de zak die in het water was gevallen.
Evenals andere jaren zijn er in Groeningen verschillende kinderen
die voor Sint Nicolaas iets hebben ingestudeerd. Zo zijn er twee
meisjes Isa en Lenny Gerrits, die een dans uitvoeren. Dan is er Joos
Kersten die het durft om bij Sint Nicolaas op schoot Sinterklaas
Kapoentje te zingen. Alle kinderen samen dansen op de muziek van
Zie de maan schijnt door de bomen. Kortom: niets is te dol om
voor de Sint voor het voetlicht te brengen. De harmonie begeleidt de
liedjes die worden gezongen en speelt de Felicitatiemars die door
iedereen uit volle borst wordt meegezongen. Ook hier bedankt
Sinterklaas iedereen die aan het slagen van deze middag zijn of haar
steentje heeft bijgedragen. Er wordt afgesloten met het toepasselijk
lied Dag Sinterklaasje.
Hierna begint het uitdelen van de cadeautjes en kunnen de leden
van de harmonie aan de bar hun welverdiende consumptie gaan
nuttigen.
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Concertweekend
4-5 november
Door de redactie
Na maanden van repeteren en voorbereiden was
het dan zover! Harmonie De Herleving op
concertreis naar Zwaag, uitgenodigd voor een
dubbelconcert bij haar naamgenoot. Ongeveer
twee jaar geleden zijn reeds de eerste contacten gelegd, gevolgd
door een bezoek van een delegatie van Zwaag tijdens ons
zomerconcert in 2016 en een wederbezoek van ons tijdens een
koffieconcert in Zwaag in mei dit jaar. Bij deze bezoeken was het
duidelijk: het klikte meteen tussen de twee verenigingen!
Op de stralende zaterdagmorgen 4 november parkeerde om 9.30
uur de bus van Van Dijk met achter het stuur Alex Janssen. Alle
koffers, instrumenten, leden en aanhang werden in de bus gepropt
en toen iedereen had plaatsgenomen, kwam Hanny Willems namens
de Vrienden van de Herleving de bus in om ons namens hen succes
te wensen en een versnapering (waaronder een Bekse borrel) aan te
bieden. Erg attent!
De reis naar Noord-Holland verliep voorspoedig en het weer werd er
alleen maar beter op.
Edam was onze eerste bestemming, waar de activiteitencommissie
een 'speurtocht' had uitgezet langs de vele bezienswaardigheden,
met hartstikke moeilijke vragen over het kaasstadje. Wist u dat de
langste vrouw ooit ter wereld in 1616 geboren werd in Edam, en
Trijntje Keever heette? Er werd naar hartenlust gegoogled en
wildvreemden werden op straat/in winkels aangesproken. De tocht
startte en eindigde bij café De gevangenpoort, waar we ons na de
tocht konden opwarmen met een warme chocomel met slagroom.
Vervolgens ging de reis verder naar Volendam, waar we na een
korte incheck in het Marina Park Hotel de bus weer in moesten. Het
weer was compleet omgeslagen (regen en wind), hopelijk geen
voorbode voor het concert die avond...
Rond 16.00 uur werden we hartelijk ontvangen door de leden van
onze naamgenoot in de geweldig mooi aangeklede sporthal van
Zwaag en konden we meteen aanschuiven voor de gezamenlijke
repetitie. Wauw, dat klonk al super, zo’n 80 man bij elkaar.
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Na de repetitie was het tijd voor de inwendige mens. De Herleving
Zwaag had voor een fantastisch buffet gezorgd, waarmee een goede
bodem gelegd kon worden voor het concert die avond. Tijdens de
maaltijd hadden we ruim de tijd om met onze collega’s te buurten
en elkaar wat beter te leren kennen.
Om 20.00 uur was het dan zover:
het langverwachte concert tussen de
twee verenigingen zou dan eindelijk
plaatsvinden. De zaal zat aardig vol.
Het leerlingorkest stak van wal met
een aantal bekende popwerken zoals
Bohemian Rhapsody en Accidentally
in love, waarna het hoofdorkest
onder leiding van Rolf Hoogenberg
van zich liet horen. Zij speelde onder
andere het technisch lastige nummer
Tempered Steel (met veel percussie!) en het Ierse The Glenmasan
Manuscript. Dit was voor hen een soort try-out voor een festival op
25 november, waar de stukken beoordeeld zouden worden. Ze
besloten hun deel met muziek uit het tv-programma Expeditie
Robinson.
Na de pauze was het de beurt aan ons orkest onder leiding van Eric
Roefs. Na de statige
opening van Nordic
Fanfare and Hymne
en
de
vrolijke
Feestmars
(met
geprojecteerde
beelden
van
Vierlingsbeek
en
harmonie vroeger en
nu)
speelden
we
bekende muziek van
Amy Winehouse en
Morricone,
en
minder
bekende
nummers als A discovery fantasy en Alvamar Overture.
Het concert werd besloten met twee stukken die door de twee
orkesten samen ten gehore werden gebracht. Wat een geluid!
Veel tijd om te evalueren met beide orkesten was er niet, want rond
23.00 uur vertrok de bus weer terug naar Volendam. Het merendeel
van de leden en aanhang heeft nog wel tot in de kleine uurtjes het
nachtleven van Volendam ervaren.
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De volgende ochtend, na een
voor de meesten kort nachtje,
was
iedereen
vrij
om
Volendam te bezoeken. De
activiteitencommissie had een
lijstje
van
bezienswaardigheden
opgesteld die je eventueel kon
bezoeken. Maar de meesten
verkozen toch wel het terras,
want in het zonnetje was het
heerlijk warm (en dat voor november!).
Aan het begin van de middag gingen we richting Amsterdam-Noord,
waar we ons concert van
zaterdag nog eens dunnetjes
over deden in het verpleeghuis
Eduard Douwes Dekker. Een
heel andere locatie, met andere
akoestiek, ander publiek, maar
daarom niet minder leuk!
Aan het eind van de middag
loodste
Alex
ons
door
regenbuien
terug
naar
Vierlingsbeek. Om de reis korter te laten lijken, was er een
muziekbingo georganiseerd, die een ietwat lang duurde, want er
werd maar geen bingo voor de volle kaart geroepen! Bij Concordia
sloten we het weekend af met
een heerlijke maaltijd, de
Bekse
borrel
en
de
prijsuitreiking
van
de
speurtocht en muziekbingo.
We kunnen terugkijken op een
supermooie
concertreis,
waarbij we ons muzikaal goed
hebben
gepresenteerd.
Anderzijds was het weekend
goed voor de
onderlinge
contacten en de teamspirit! Allemaal bedankt!
Rest ons nog alle meegereisde fans en Alex te bedanken: voor de
veilige ritten, voor de support en voor het soms lange wachten!
Meer foto’s zijn te vinden op herleving.nl!
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Recensie krant concert Zwaag, maandag
(doorgestuurd van De Herleving Zwaag)

6

november

Bericht Eduard Douwes Dekkerhuis
Van de coördinator van het Eduard Douwes Dekkerhuis in
Amsterdam kregen we donderdag 9 november onderstaande email:
Beste Koen,
De afgelopen dagen hoor ik veel lovende berichten van bewoners
over jullie. Top! Ik hoop dat jullie het ook als plezierig hebben
ervaren. Nogmaals bedankt dat jullie aan ons gedacht hebben, en
nog veel speelplezier!
Met vriendelijke groet,
Jeanet Draafsel
Teamleider Welzijn: activiteiten en vrijwilligers
Evean Eduard Douwes Dekker
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Muzikids aan het woord
Door Isa Gerrits
Hoi!
Ik ben Isa Gerrits. Ik ben 9 jaar.
Ik woon in Groeningen samen met mijn papa René,
mijn mama Nicole en mijn Broer Jorn en ons hondje Desja.
Ik zit in groep 6 van basisschool Laurentiushof in Vierlingsbeek.
Ik ben 2 jaar geleden begonnen
met blokfluiten en heb mijn
diploma hiervoor behaald. Nu speel
ik al een jaar altsaxofoon.
Dit vind ik heel leuk. Ik speel ook
bij de Muzikids, we hebben om de
week op vrijdagavond repetitie.
Marjan is onze dirigent.
Mijn
hobby’s
zijn
korfballen,
muziek
luisteren,
dansen,
knutselen, met vriendinnen spelen
en ik ga graag skiën samen met
papa, mama en Jorn in Oostenrijk.
Zo, nu weten jullie een beetje wie
ik ben.
De volgende die een stukje mag
schrijven is: EMMY GEURTS

Hoe is het nu met…..?
Door de redactie
Zoals in de vorige Bloasproat al aangekondigd,
is de redactie zich gaan buigen over een nieuwe
rubriek, aangezien (vrijwel) alle leden al eens in
’t Verhoor zijn ondervraagd.
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Het idee voor deze nieuwe rubriek was snel ontstaan. In het
dagelijks leven in het dorp en daarbuiten struikel je over de mensen
die ooit eens lid zijn geweest van De Herleving. Hoe zou het met hen
zijn, doen ze nog aan muziek? Kortom: waarom geen interview met
hen?
Dus met veel trots presenteren we de nieuwe rubriek: Hoe is het nu
met…? In deze allereerste aflevering geven we het woord aan Ger
Fleuren!
------------------------------------------Vertel eens iets over jezelf (naam, leeftijd, woonplaats, beroep etc.)
Mijn naam is Ger Fleuren, ik ben 68 jaar, woon volgend jaar 45 jaar
in Vierlingsbeek, ben gepensioneerd en heb 35 jaar bij de gemeente
Vierlingsbeek/Boxmeer gewerkt.
Welke periode ben je lid geweest van De Herleving?
Ik ben lid geworden van de harmonie in 1974 en ben gestopt in
1981.
Wie was er toen dirigent?
In die tijd was Jos Rijken dirigent, ik meen dat hij meer dan 25 jaar
dirigent van de Herleving is geweest.
Welk(e) instrument(en) heb je gespeeld?
Bij de harmonie heb ik altijd alt-sax gespeeld en bij de hofkapel
tenor-sax.
Ken je nog een leuke gebeurtenis uit die tijd?
Een van mijn eerste ervaringen bij de harmonie, was het 100 jarige
bestaan. Ik meen dat dat in 1974 of 1975 was. Er werd groot
uitgepakt. Een grote tent tussen de huidige basisschool (toen stond
daar nog het klooster) en de kerk. Een groots feestprogramma,
maar wat vooral indruk maakte was een enorme os aan het spit!!
Wat vond je het leukste aan De Herleving?
Wat vond je het leukste aan De Herleving? Moeilijke vraag. Wat me
wel aansprak was het hoge niveau waarop de harmonie begin jaren
70 speelde. Ik was dat niet gewend, ondanks dat ik al vanaf mijn
twaalfde saxofoon speelde in een bescheiden fanfare aan de andere
kant van de Maas.
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Wat is de reden dat je met de harmonie gestopt bent?
Ik ben in 1981 gestopt omdat ik vond dat het allemaal niet fanatiek
genoeg ging. Bijna elke repetitie waren er wel tien muzikanten niet
zodat we de week er op, als zij er wel waren maar weer tien anderen
niet, weer van voren af aan moesten beginnen. Dat schoot niet op
vond ik. Daarbij had ik een alternatief, nl. de Hop Swing Band. Ik
heb eerst een eigen sax gekocht en mij vervolgens afgemeld bij de
harmonie. Dat werd mij overigens niet in dank afgenomen, met
name niet door de voorzitter die ook nog burgemeester was en dus
formeel ook mijn baas op het werk. Ik moest mij verantwoorden
voor zijn ‘troon’ op het gemeentehuis, wat ik overigens geweigerd
heb. Ik vond dat ik mij op mijn werk niet hoefde te verantwoorden
voor iets wat ik in mijn vrije tijd had besloten. Ik heb dan ook
gezegd dat ik daar best over wilde praten maar niet op het
gemeentehuis, maar wel bij mij thuis. Ik heb er daarna nooit meer
iets over gehoord.
Heb je na je afscheid van De Herleving nog wel muziek gemaakt en
waar?
Zoals ik al zei was ik lid van de Hop Swing Band, een band ontstaan
uit het begeleidingscombo van het jongerenkoor (tegenwoordig
zanggroep Evergreen) dat in die tijd zogenaamde ‘jongerenmissen’
begeleidde in de kerk. Ik heb ongeveer 35 jaar in deze band
gespeeld tot dat deze in 2009 helaas werd opgeheven.
Bespeel je tegenwoordig nog een muziekinstrument?
Daarna heb ik 6 jaar geen saxofoon meer in mijn handen gehad tot
dat ik bij toeval eind 2015 een oud-collega ontmoette die als gitarist
speelde bij het Zeelands Amusements Orkest (ZAO). Hij nodige mij
uit eens een repetitie te bezoeken, dat was in november en op 15
december speelde ik mee tijdens het jaarlijkse kerstconcert. Na 6
jaar niet gespeeld te hebben moest ik in nauwelijks drie weken 17
nummers leren en mijn embouchure op peil brengen. Dat was
heftig!
Ook heb ik vorig jaar weer meegespeeld in het begeleidingsorkest
van de revue Carrousel die opgevoerd werd door ZEV. Dit was de
vijfde revue van ZEV en ik heb in alle vijf mee mogen doen!
Heb je nog voor een muzikaal nageslacht kunnen zorgen?
Onze beide kinderen (Koen en Saskia) hebben pianoles gehad maar
helaas is dat bij een blauwe maandag gebleven en doen ze nu niets
meer aan muziek. Van onze vijf kleinkinderen is er één die muziek
maakt. Begonnen met blokfluit. Nu speelt ze af en toe op mijn
saxofoon en op mijn klarinet. Ik zou het leuk vinden als ze hiermee
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door zou gaan. Maar als 10-jarige heeft ze het momenteel erg druk
met andere zaken!
Heb je nog een goede raad aan onze vereniging?
Over goede raad gesproken. Ik ben altijd van mening geweest dat je
als harmonie moet zorgen voor een repertoire dat breed aanspreekt.
Dus niet alleen zwaar concourswerk maar ook populaire muziek.
Vooral een repertoire kiezen dat de jeugd aanspreekt, want wie de
jeugd heeft heeft de toekomst. Dat geldt zeker voor een harmonie.
Denk je er wel eens over om als herintredende muzikant terug te
komen?
Ik zie mij op mijn leeftijd niet meer ‘herintreden’ bij de harmonie. Ik
hoor eerder thuis in een seniorenorkest. Maar dat je nooit te oud
bent om muziek te maken blijkt uit het feit dat een van mijn collegasaxofonisten bij het Zeelands Amusements Orkest in februari
volgend jaar 87 jaar hoopt te worden!
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Agenda

Zondag 17 december

Kerstconcert
Vondel
koperensemble harmonie
Koningskerkje

i.s.m.

Donderdag 21 december

Kerstconcert
basisschool
i.s.m.
harmonie, slagwerkgroep, Muzikids
en blokfluiters
Laurentiuskerk

Zaterdag 23 december

Kerst-sing-along
met
o.a.
de
Muzikids en ensemble De Herleving
Samen kerstliedjes zingen!
Laurentiuskerk

Zondag 25 maart 2018

Middagconcert met fanfare
Cornelis uit Vortum-Mullem
Concordia

Sint

Voor de leden: hou de email goed in de gaten voor de exacte
tijden en locaties!
Voor de fans en Vrienden van de Herleving: in Globaal en op de
website www.herleving.nl vindt u meer informatie over de
evenementen en concerten van de harmonie en slagwerkgroep!
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Verjaardagskalender
Allemaal van harte gefeliciteerd!

2 november
6 november
7 november
10 november
10 november
16 november
18 november
21 november
22 november
28 november
29 november
30 november
30 november
9 december
21 december
22 december
8 januari
17 januari
24 januari
25 januari
28 januari
31 januari

Ellen Berkers-Jeuken
Caroline Welbers
Liz Bardoel
Gijs Evers
Jan Ewals
Anne v/d Heuvel
Willem de Hoog
Merel Klaassen
Jesse Deenen
Nancy Peeters
Lis Janssen
Marleen Janssen
Frank Willems
Toon Bus
Marijn Broeren
Nyanda v/d Burg
Rik Thijssen
Pien Jansen
Stan Rouwens
Will Stiphout
Jan Nillesen
Laura Achten
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Vrienden van de Herleving
* Marleen de Wijse
* Maria Hubers-Versleyen

* Bouwbedrijf A.G. School
* Mantje Reijnen

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

* ’t Joffershof

* Wim en Ria de Hoog

* Klinkerboerderij Lamers
* Leo Aarts
*
Ben
en
Hanny
Willems
* Harrie en Roos de
Hoog
* Profil Frans Thijs
* Maria Litjens-Van de
Weegh
* Jan Nabuurs
* Gerrit van Treek
* St. Nicolaascomité
* M.M.W. Peeters
* Marja en Gerard
Roosen-Michiels
* Peter Verstegen
* Vivara.nl
* LIMA Meubelmakerij

* Ger en Elly Fleuren
* Kuda Electro
* Voorzitter Sint Anthonius
Abt Gilde Escharen
* Zalencentrum Concordia
* Installatieburo Evers
* J.H.M. Claassen-Deenen
* Welcom bij Janssen
*
Gradje
Tweewielers
Geert Welbers
* Jan en Maria de Hoog
* Theo en Drina Boekholt
* Ed Janssen

* A. Lenkens-Verblakt
* Christien Jans
*
Syntax
Personeelsdiensten BV
* ABC Afbouwcentre
* Fransen Autoschade
* Emmy A.G.C. Jans
* Leon Reefs
*
Van
de
AkkerBlenckers Stukadoors
* Karin Pingen
* Havens Veevoeders
* Frans Derkx
* Restaurant De Vier
* Lambert Litjens
* H.C. Egger-Van Oppen
Linden
* Johan en Christel van * Broeren BHV/EHBO en * Jo Schelbergen en Will
den Boogaard
AED Opleidingen
Stiphout
* PLUS Verbeeten
* Jac en Marij Willems
* R. & R. van Rens
* H. Evers-Toonen
* A.J. Laktechniek BV
* Bas van Treek
* Toon Bus
* Mosch Huisartsenpraktijk * Karel van Treek
* Colors@home Siebert * Creemers BV Schilder- * Frankie’s Party Service
Wonen
en Onderhoudsbedrijf
Vierlingsbeek
* Kapsalon Nagelstudio
*
PannenkoekenJosé
* Mulders Auto’s
restaurant ‘t Genot
* Recreatiegelegenheid
Hoeve de Knol
…en zij die niet genoemd willen worden
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