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Zo, de eerste Bloasproat van 2018 is er weer.  

We kunnen terugkijken op een druk 
winterseizoen. Kijk verderop maar eens naar de 

verslagen van de verschillende activiteiten van de 

afgelopen maanden. Het meest vers in het geheugen ligt natuurlijk 
de carnaval. Wat was het op carnavalszondagmorgen gruwelijk 

vroeg en koud toen we de prinsen gingen afhalen! En deze keer met 

een spiksplinternieuwe harmonie-wagen. De opzetstukken van de 
oude waren niet meer te gebruiken op de nieuwe vrachtwagen van 

Peter Theunissen. Peter, in ieder geval hartstikke bedankt voor het 

jarenlang gratis beschikbaar stellen van de vrachtauto! Enkele oud-
bewoners van D’n Hit (Will Stiphout, Wiel Nillesen en Jan Nillesen) 

hadden de handen uit de mouwen gestoken. En binnen enkele dagen 

was een oude boerenwagen van Sjraar Timmermans omgetoverd tot 
een mooie muziekwagen. Toen moest er nog een trekker gevonden 

worden. En daarvoor werden twee oud-trompettisten benaderd:  de 

gebroeders Roelf en Roderick van Rens. Die hadden nog een heel 
mooi trekkertje staan. Vader Ben zorgde voor de verdere 

‘aankleding’: een kratje bier voor de dorstige muzikanten en een 

kruikje kruidenbitter voor de verkleumden....... Eric Lamers tenslotte 
werd onze privéchauffeur en zo kon ons in principe niks meer 

gebeuren (behalve valse noten natuurlijk!). 

 
Het gezellige eten vóór en na ons ontbijtconcert was erg goed voor 

het saamhorigheidsgevoel binnen de harmonie. Laat je die kans dan 

ook niet ontnemen en zorg ervoor dat je het volgend jaar zeker 
aanwezig bent bij dit soort festiviteiten. Het mes snijdt dan aan twee 

kanten. Want we laten ons in het dorp weer eens zien én we beleven 

er zelf het grootste plezier aan.   
Kijk, en als je dat op zondag allemaal gehad hebt en goed 

meebeleefd hebt, dan is de optocht van maandagmiddag een fluitje 

van een cent. De liedjes ken je intussen bijna uit je hoofd en de kou 
lijkt steeds minder te worden. Als onze muziekwagen volgend jaar 

nou nog maar groot genoeg is om de toeloop van muzikanten te 

kunnen opvangen..... 
 

 

Van de redactie 
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En als laatste van dit stukje willen we natuurlijk de ‘hitbroeders’ 

maar vooral Sjraar Timmersmans, Ben en de gebroeders Van Rens 

en Eric Lamers bedanken voor hun support! 
 

Tenslotte iedereen veel leesplezier toegewenst. 

 
Jan Ewals 
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In deze rubriek vind je het laatste nieuws van het 

bestuur van De Herleving. 
 

Kerstconcert in samenwerking met basisschool 

Laurentiushof groot succes 
Op 21 december 2017 vond in de Laurentiuskerk een groots 

kerstconcert plaats, in samenwerking met basisschool Laurentiushof. 

Dit gebeurde in een bomvolle kerk, die prachtig was aangekleed en 
verlicht. Aan de hand van het thema 'Reis om de wereld' speelde de 

harmonie verschillende sfeervolle muziekstukken, waarbij de 

leerlingen van de basisschool een creatieve bijdrage leverden in de 
vorm van dans of toneel. Op sommige momenten speelden ook de 

blokfluitleerlingen en Muzikids mee. Zij konden laten zien dat zij al 

een aardig deuntje weg kunnen spelen! 
Alle betrokkenen waren het erover eens dat het een heel bijzonder 

concert was, dat (wederom) zeker voor herhaling vatbaar is. De 

samenwerking tussen De Herleving en Laurentiushof is ook als erg 
prettig ervaren. Van beide kanten zijn er vele steentjes bijgedragen! 

Een verslag van dit concert vindt u elders in deze Bloasproat. 

 
Jaarvergadering 

Op dinsdag 24 april 2018 zal de jaarvergadering van De Herleving 

plaatsvinden. De vergadering vindt wat later plaats dan gebruikelijk 
om voldoende voorbereidingstijd te hebben voor het concert van 22 

april. Hierbij nodigen we alvast alle leden van harmonie en 

slagwerkgroep uit om bij de jaarvergadering aanwezig te zijn. Een 
officiële uitnodiging, inclusief de notulen van de jaarvergadering van 

2017, wordt rechtstreeks onder de leden verspreid. 

 
Namens het bestuur van De Herleving, 

 

Marijn Broeren 
Wiel Nillesen 

Jan Stoffelen 

Frank Willems 

Van de bestuurstafel… 
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Door Jan Stoffelen  

 

Zondag 17 december 2017 – Kerstconcert 
Vondel in samenwerking met het 

koperensemble van de harmonie 

Op zondagavond 17 december speelde het koperensemble van de 
harmonie, bestaande uit de muzikanten Anita Swinkels (hoorn), Fred 

Pingen (euphonium), Koen Willems (bas), Luc Broeren en Jan Ewals 

(trompet), enkele muziekwerken in het programma van Vondel bij 
het kerstconcert. Het concert werd uitgevoerd in het sfeervol 

versierde Koningskerkje en begon om 20.00 uur.  

Verder traden bij dit concert op de harpiste Oxana Thijssen en het 
blokfluittrio Busot. De pianobegeleiding werd verzorgd door 

mevrouw Von Reijnders.  

Zangvereniging Vondel nam bij dit concert het merendeel van de 
uitgevoerde werken voor haar rekening en bracht een afwisselend 

repertoire van bekende en geliefde kerstmuziek ten gehore. Het 

geheel stond onder leiding van dirigent Eric Roefs.  
De gemengde zangvereniging Vondel kan terugzien op een zeer 

geslaagd kerstconcert! 

 
Donderdag 21 december 2017 – Kerstshow in samenwerking 

met de basisschool in de kerk 

Na wekenlange voorbereiding was het dan zover. Op donderdag 21 
december 2017 zaten de muzikanten van de harmonie, de Muzikids 

en de blokfluitleerlingen allemaal vanaf 18.15 uur klaar om op tijd, 

tegen 19.00 uur,  met de kerstshow te kunnen beginnen. De leden 
van de harmonie waren in kledij gestoken die was afgestemd op de 

reis om de wereld die muzikaal werd uitgevoerd. Alle klassen van de 

basisschool leverden hun bijdrage aan de show door middel van 
kleine toneelstukjes en prachtig uitgevoerde dansen. Ook de 

kostuums en decorstukken van de basisschool mochten gezien 

worden. De presentaties van de verschillende landen, die bij de 
rondreis werden aangedaan, kwamen heel goed uit de verf. Het lijkt 

wel of de Koreanen de vlaggenparade bij de Olympische 

Winterspelen hadden gekopieerd van de kerstshow!  
Ook werd de presentatie van de show door middel van goed geluid 

en mooie verlichting fraai neergezet. Een compliment aan het adres 

van alle deelnemers en personen die een en ander hebben 
georganiseerd is op zijn plaats! Na afloop was er op het schoolplein 

nog gelegenheid om na te kaarten onder het genot van een glaasje 

Verslag van de optredens 
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Glühwein of een ander drankje. Hopelijk kan er over twee jaar weer 

een soortgelijk spektakelstuk worden neergezet.  

 
Zaterdag 30 december  2017 – Serenade bij gelegenheid van 

de overdracht van Kapsalon José 

Tegen de klok van 17.00 uur verzamelen de leden van de harmonie 
zich bij Concordia om van daaruit naar de kapsalon te wandelen om 

de overdracht van de kapsalon aan Jolanda muzikaal op te luisteren. 

Het is een drukte van belang daar in de kapsalon waardoor de 
harmonie zich buiten voor de ingang opstelt om vervolgens enkele 

marsen ten gehore te brengen. Tussendoor neemt de waarnemend 

voorzitter het woord en geeft aan waarom het voor de harmonie een 
uitgelezen kans is om iets terug te doen voor alle hulp en sponsoring 

die José en haar team jarenlang heeft gegeven.  

Het was toch steeds weer het team van José, waar de harmonie 
nooit vergeefs een beroep op deed, om een bijdrage te leveren aan 

de make-up en kapsels van de artiesten die ten bate van de 

harmonie een optreden verzorgden bij eerst Hollands Glorie en later 
de Voice van ’t Vrijthof. De artiesten ondergingen een ware 

metamorfose door het vakmanschap van het team van José en 

kregen hierdoor zoveel lef en zelfvertrouwen dat de uitvoering van 
de act vlekkeloos verliep. 

Jan spreekt de hoop uit dat het team van Salon 10 (zoals de 

kapsalon vanaf nu heet) onder leiding van Jolanda in de toekomst 
bereid zal zijn om, wanneer noodzakelijk, soortgelijke hand- en 

spandiensten te verrichten.  

Bij de serenade wordt natuurlijk de Felicitatiemars gespeeld, die uit 
volle borst wordt meegezongen door de gasten van de receptie.  

Na het dankwoord maken de muzikanten graag gebruik van de 

gelegenheid om een glaasje te drinken op het welzijn en toekomst 
van Salon 10 en haar medewerkers. 
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Door de redactie 

 
“Wat is het allerleukste aan kerstavond? Het 

gezellig samen zingen in de kerk, Stille nacht, 

heilige Nacht en De herdertjes lagen bij nachte. 
En daarna door de kou naar huis wandelen voor 

de chocolademelk en worstenbroodjes. Dat is een echt gezellig begin 

van de kerst. Dit gevoel willen we graag weer terugbrengen!” 
 

Met deze wervende tekst werden Vierlingsbeek en omgeving ‘verleid’ 

om bij de eerste Kerst-sing-along uit de Bekse geschiedenis 
aanwezig te zijn op zaterdagavond 23 december jl. Als een soort 

alternatief voor de Herdertjesviering, waaraan met de sluiting van 

de kerk een einde was gekomen. 
 

Bij de organisatie bestond in de weken voor het evenement enige 

nervositeit of er wel publiek op af zou komen. Aan de publiciteit zou 
het niet gelegen hebben, want in alle kranten, blaadjes en op social 

media werd er aandacht aan besteed.    

 
Het bleek een succes van jewelste! De kerk was super verlicht 

(dankzij Mark van Berlo), het was lekker warm (de kachels hingen te 

loeien) en de optredens waren zeer gevarieerd, van de geijkte 
klassiekers (Herdertjes, Nu zijt wellekome: vertolkt door een 

koperensemble van de harmonie!) tot All I want for X-mas van 

Mariah Carey (gezongen door Helen Nillesen). Alles werd aan elkaar 
geregen door Marijke van Bergen. En of er publiek was? De kerk had 

nog nooit zo afgeladen vol gezeten! Er waren zelfs niet genoeg 

zitplaatsen.  
Jong en oud was aanwezig, een voor ieder was er wat wils. De 

kerstvrouwen ontfermden zich over de allerkleinsten, die vóór het 

podium hun eigen feestje vierden!  
 

Na afloop werden de mensen uitgenodigd om rondom de kerstboom 

op het Vrijthof de laatste lampjes van de boom te ontsteken onder 
het genot van een drankje en hapje (in samenwerking met Herberg 

Thijssen). Een mooie afsluiting van een geslaagd evenement. Op 

naar editie 2! 
  

Kerst-sing-along 
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Daags na de happening stond het volgende artikel op 

www.gelderlander.nl:  

 
Sing Along Vierlingsbeek is een grote hit 

 

VIERLINGSBEEK - De eerste Sing Along in de kerk van Vierlingsbeek 
is een enorm succes geworden. De kerk zat bomvol en er moest 

zelfs een aantal mensen staan.  

Op initiatief van Marjolein de Bruin traden artiesten op, konden 
mensen in de kerk meezingen en vertelde Marijke van Bergen een 

kerstverhaal. Het bleek een voltreffer. Voor de kleintjes vertelt 

Marijke van Bergen een mooi verhaal. 
Na afloop, rond 19.30 uur, verzamelde het gezelschap zich bij 

vuurkorven en iets lekkers op het Vrijthof onder met lichtjes 

versierde bomen. Ook daar schalde kerstmuziek uit de speakers. 
 

 

 

 
De wervingsposter 
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Door Jan Ewals 

 

Het begint al voorzichtig een traditie te worden. 
Op de eerste dinsdagavond van het nieuwe jaar 

geen repetitie. Maar in plaats daarvan een 

gezellige nieuwjaarsbijeenkomst. 
 

Op dinsdag 2 januari was het dan zover. De meesten waren nét 

(niet) bijgekomen van de viering van Nieuwjaar en meteen al werd 

het uiterste gevergd van de leden van De Herleving. Loes, Marleen, 

Gijs en Koen hadden weer een prachtig spel met allerlei moeilijke 

opdrachten verzonnen. En ballonnen met een dartpijl kapot gooien 
blijkt toch nog een hele opgave. Ik geloof dat ik er zelf twee een 

beetje geraakt heb maar voltreffers waren het in ieder geval niet. De 

opdrachten waren op z'n minst uitputtend te noemen. Ga d’r maar 
eens aanstaan: een heel potlood ‘opslijpen’ of een zogenaamd 

ongekookt ei door je broekspijpen zien te ‘vervoeren’ enz. Ik vond 

het geniepige opdrachten. Maar dat heeft er waarschijnlijk ook mee 
te maken dat onze groep niet gewonnen had. 

 

Om de dorstigen te bedienen stelde de harmonie enkele 
consumpties beschikbaar. Maar ook de hongerigen kwamen aan hun 

trekken, want er werden enkele schalen heerlijke snacks 

geserveerd. 
 

Na enkele uren kwam er een einde aan dit erg gezellige avondje. En 

natuurlijk alle lof voor de organisatoren! 
 

 

Nieuwjaarsbijeenkomst 
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Door Emmie Geurts 
 

Hoi Hoi, 

 
Ik ben Emmie Geurts. Ik ben 14 jaar en daarmee 

ook de oudste van de groep. Ik woon in 

Vierlingsbeek met mijn ouders en mijn 2 zussen. Mijn broer woont 
op zorgboerderij De Hultenhoek in Groeningen. Ik zit in 3 Havo van 

het Elzendaalcollege Boxmeer.  

 
Ik ben in groep 4 begonnen met blokfluiten en daarna heb ik 

gewacht totdat ik samen met mijn beste vriendin Wiep kon beginnen 

met dwarsfluiten, dat was toen ik in groep 7 zat. Inmiddels heb ik 
mijn A-diploma voor muziek en hoop ik er nog meer binnen te 

slepen.  

 
Mijn andere hobby is dansen. Dit doe ik nu ook al 8 jaar en 

nog steeds met veel plezier! Muziek luisteren vind ik ook leuk, vooral 

als ik huiswerk moet maken want dat is saai, dan kan ik wel een 
muziekje gebruiken. Ik hoop dat jullie nu meer over mij te weten 

zijn gekomen.  

  
De volgende die een stukje mag schrijven is Wiep Hermens! 

 

 

Muzikids aan het woord 
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Caroline Ermers 

 
Deze editie van Bloasproat oud-lid Caroline 

Ermers aan het woord! 

 
Vertel eens iets over jezelf. 

Mijn naam is Caroline Ermers en ik ben 38 

jaar... (zo, dat staat zwart op wit). Samen met Dennis woon ik 
alweer ruim tien jaar in Cuijk. Ik werk als IB’er en MT-lid op 

basisschool de LenS te Mill. Inmiddels werk ik alweer bijna 16 jaar in 

het basisonderwijs bij stichting Primair onderwijs Peelraam. 
 

Welke periode ben je lid geweest van De Herleving?  

Ik ben (volgens mij) van mijn 11e tot en met mijn 24e lid geweest 
van De Herleving. 

 

Wie was er toen dirigent?  
In de periode dat ik bij de harmonie was hebben we verschillende 

dirigenten gehad. Het begon (voor mij) met Leon Mooren, toen Hans 

Pastoor, daarna dirigeerde Jan Linssen een tijdje het orkest (als 
invaldirigent) en als laatste Roel van Beuningen.  

 

Welk(e) instrument(en) heb je gespeeld?  
Ik begon bij de harmonie op klarinet. Na een aantal jaren heb ik de 

overstap gemaakt naar de hoorn.  

 
Ken je nog een leuke gebeurtenis uit die tijd? 

De tijd dat ik hoorn speelde was wel heel bijzonder. Ik was super 

gemotiveerd om dit voor mij nieuwe instrument onder de knie te 
krijgen. Jan Linssen (destijds mijn hoornleraar) genoot daar zo van, 

dat hij mij telkens als laatste leerling op de lesdag plande. Zo 

konden we extra lang muziek maken. 
 

Een ander moment dat ik me herinner is de dag dat Bloasproat in de 

bus viel. Toen ik één van de verhalen aan het lezen was (volgens 
mij was de titel Keukenprinses) besefte ik ineens dat het over mij 

ging. Jan Ewals had daar in geuren en kleuren uitgelegd hoe mijn 

kookkunsten op een fiasco uitdraaiden. Tijdens het lezen liepen de 
tranen over mijn wangen van het lachen. 

 

Hoe is het nu met.….? 
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Wat vond je het leukste aan De Herleving?  

Het leukste vond ik het samen muziek maken én de gezelligheid. We 

hadden echt een fijn clubje, waarmee we bijvoorbeeld na de 
repetitie bij Anytime (snackbar aan de Spoorstraat) nog gezellig 

verder kletsten. 

 
Ik kan me het moment nog herinneren dat Frank Willems op een 

avond vroeg of ik misschien wilde zingen in een bandje (Brooklet) 

dat hij wilde formeren.... Dat is voor mij het begin van mijn 
‘zangcarrière’ geweest, want ja, zingen wilde ik wel, maar dan wilde 

ik wel op zangles. Ik wilde tenslotte niet zomaar iets staan doen.  

 
Wat is de reden dat je met de harmonie gestopt bent?  

In 2005 ben ik moeten stoppen met de harmonie omdat ik de 

opleiding tot Intern Begeleider ging volgen. De opleidingsavond was 
op dinsdag, waardoor ik niet meer naar de repetitie kon. Blijven 

leren vind ik overigens nog steeds heel erg leuk. Na de IB-opleiding 

heb ik diverse andere opleidingen gevolgd en onlangs heb ik de 
Master Learning & Innovation afgerond, waardoor ik mezelf nu 

Master of Education for Professional Learning and Development mag 

noemen. Daar ben ik best trots op. 
 

Heb je na je afscheid van De Herleving nog wel muziek 

gemaakt en waar?  
Zoals hierboven beschreven was ik op een gegeven moment ook aan 

het zingen. Dat ben ik nog steeds blijven doen. Op dit moment zing 

ik nog steeds tijdens bijvoorbeeld huwelijksceremonies en 
uitvaarten. Wat ik het allerliefste doe is zingen met Angels Rule. Wij 

hebben onze eigen concerten, maar worden ook geregeld geboekt 

om als solisten en backings op te treden bij concerten van 

harmonieën en fanfares (ideetje  ). Onze kracht ligt in het feit dat 

onze stemmen zo verschillend zijn, maar in de 

meerstemmigheid toch mooi mengen. Inmiddels maken wij alweer 

10 jaar samen muziek (en heel veel lol).  
 

Bespeel je tegenwoordig nog een muziekinstrument?  

Nee, behalve een beetje piano om partituren in te studeren voor 

Angels Rule. Soms overweeg ik om de hoorn er weer bij te pakken, 

maar op dit moment haal ik heel veel voldoening uit het zingen en 

ben ik daar (naast mijn werk) druk genoeg mee. Muziek maken blijf 
ik dan ook zeker doen, maar terugkomen als herintredende 

muzikant zal niet zo snel gebeuren. 
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Heb je nog een goede raad aan onze vereniging?  

Geniet vooral samen van het maken van mooie muziek! 

 

 

 

 

 

Door de redactie 
 

Na een succesvol carnavalsconcert vorig jaar op 

carnavalszondag tijdens het ontbijt 
georganiseerd door de APK, werden we dit jaar 

wederom gevraagd om dit evenement muzikaal 

op te luisteren. Dat deden we natuurlijk graag! 
Vrijwel direct na de kerstvakantie doken we met verve de 

carnavalsmuziek in; je kunt er niet vroeg genoeg mee beginnen! 

Eigenlijk viel dat ook wel weer mee, want de carnaval viel dit jaar 
sowieso erg vroeg. 

 

Het concert was net als vorig jaar weer afwisselend, met 
carnavalsnummers als Vandaag en de Bèkse megahit Boemele, en 

daarnaast wat ‘serieuzere’, maar wel lekker in het gehoor liggende 

stukken zoals From Holland with Love (medley met Venus, Comment 
ca va? en Una paloma blanca) en Hongaarse Dans no. 5.  

 

Verder traden de nummers 1, 2 en 3 van de Liedjesavond op. Op 
het ietwat krappe podium was het nog oppassen geblazen voor de 

zangers. Eén misstapje en ze zouden voorover met de neus in de 

boter vallen… 
 

Speciale gast van de morgen was Toeter Thijs, een alpenhoornblazer 

uit Heythuysen die zichzelf Der Alphornzauberer noemt. Samen met 
de harmonie bracht hij enkele (Duitse) opzwepende nummers ten 

gehore en de melancholieke knaller Sierra Madre. De zaal ging plat! 
 

Tijdens het concert kwamen als verrassing prins Ger en adjudant 

Koen het podium opgeklauterd om dirigent Erik in het zonnetje te 

zetten. Vanwege zijn tijd en moeite die hij telkens weer in de 

harmonie stopt en daarmee bijdraagt aan het Bekse 

verenigingsleven, waaronder dit carnavalsconcert. Erik kreeg een 
welverdiende onderscheiding van de prins en een flink applaus. Een 

mooi gebaar! 

 
We kunnen terugkijken op een zeer geslaagd concert! 

Carnavalsconcert 
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Door Jan Ewals 

 

Onder deze kop probeer ik elke Bloasproat een 
stukje geschiedenis van De Herleving te 

beschrijven. 

 
Laten we maar eens beginnen met de 

muziekopleiding in het begin van de zestiger jaren van de vorige 

eeuw. Een clubje klarinettisten, waaronder Jac. en Bert Janssen en 
mijn oudste broer Frans Ewals, kreeg eenmaal per week officieel les. 

Dan kwam ‘meneer’ Bakker, klarinettist bij een militaire kapel en  

docent aan de muziekschool Boxmeer, naar Vierlingsbeek. De 
theorie- en praktijklessen vonden plaats bij De Zwaan. 

 

Maar voor het koper was er geen officiële docent. Dus kregen de 
potentiële koperspelers eerst theorieles van Jo Ermers, de vader van 

Gerrit en bassist bij de harmonie. Het was gezellig bij Jo thuis in de 

huiskamer. Ik herinner me nog dat er op het dressoir een mooie 
prinsenfoto stond van zijn oudste zoon Bert die dat jaar (1960) Prins 

der Keieschieters was. De lieve en meelevende echtgenote van Jo 

zorgde altijd voor een lekker kopje thee met een koekje (goed om 
de binnenkant van het mondstuk mee te bekleden). Na een aantal 

theorielessen mochten we instrumenten uitzoeken. Ik was al altijd 

helemaal gek van de trompet (en nog!). Dus ik dook als eerste op 
de trompet. Misschien was het ook wel een cornet. In ieder geval 

een vrij klein ‘trompetje’. De andere te vergeven instrumenten 

waren een hoorn en een ventieltrombone. 
 

Tsjongejonge, wat was ik trots op mijn eerste muziekinstrument! Ik 

geloof dat ik de hele weg naar huis naast m’n schoenen heb 
gelopen. En eenmaal thuis gekomen moest er meteen geoefend 

worden. Al gauw speelde ik Kom van dat dak af van Peter Koelewijn 

uit de kop. Boven het slaapkamerraam open en dan vol gas door 
Bèèk heen knetteren. Dat mocht ik van mijn moeder alleen 's 

middags in de schoolpauze doen want op andere tijden was het niet 

prettig voor de buurt. Tja, echt beschaafd was het allemaal niet. 
 

Verder met de opleiding. Uit het boekje Serie van Methodes gaf Jo 

ons de praktijklessen. En elke keer moesten we weer enkele 
oefeningen uit het boekje thuis leren. Op de les lieten we dan horen 

of we het al konden. Jo kon best erg boos worden als we er de hele 

Oude noten kraken…… 
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week niks aan gedaan hadden. Ik herinner me een apart voorval 

met Karel Janssen (de vader van de man waar wij onze 

concertuniformen gekocht hebben). Karel speelde ventieltrombone 
en hij was niet zo’n fanatieke leerling. Maar van de andere kant 

vreesde hij wel de verwijten van Jo als hij zijn oefeningen weer niet 

kende. Enfin, Karel zet het instrument aan zijn mond om de 
oefeningen te gaan spelen. Maar helaas, er kwam geen enkel geluid 

uit. En hij had nog wel zo goed (!) geoefend. Jo probeerde van alles 

maar ook hij kon er niks uitkrijgen. Dus Karel kon onverrichter zake 
weer met z’n kapotte trombone naar huis. Hij trok de voordeur van 

Jo Ermers’ huis achter zich dicht en............. hij trok de stembuis uit 

het instrument en peuterde er allemaal propjes papier uit. Maar hij 
had buiten de waard(in) gerekend. Want mevrouw Ermers 

vertrouwde het niet en stond boven uit het slaapkamerraam te 

kijken naar Karels duistere activiteiten. Nou, je begrijpt dat het huis 
van de familie Ermers te klein was voor de woede van Jo. En 

uiteindelijk is het met Karel als trombonist ook niks geworden. Wél 

vindingrijk, maar weinig passie voor de trombone......... 
 

Volgende keer verder met een sfeerbeeld van een repetitie uit die 

tijd. 
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Zondag 22 april Voorjaarsconcert met de 
muziekleerlingen 

11.00 uur bij Concordia 

 
(Dit concert was oorspronkelijk op 25 maart 

gepland, zoals in de vorige Bloasproat stond 

vermeld) 

  

Dinsdag 24 april Jaarvergadering De Herleving 
Concordia 

  

Vrijdag 4 mei Dodenherdenking 
Oorlogsmonument kerk 

  
Zondag 24 juni  Zomerconcert 

11.00 uur in het park 

  
Zaterdag 11 augustus Vlaaienactie Vierlingsbeek 

  

Zaterdag 1 september  Vlaaienactie Groeningen 
  

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! 

 
 

 

  
 

 

 
 

Agenda 

http://www.herleving.nl/


 

 

- 17 - 

 

 

 
 

 

Allemaal van harte gefeliciteerd! 
 

 

 
15 februari   Petra Klomp 

1 maart  Koen Willems 

8 maart  Fleur Gijsbers 
18 maart  Bianca Janssen 

19 maart  John Selten 

21 maart  Maurice Wijnhoven 
8 april  Janneke van Daal 

13 april  Jan Stoffelen 

21 april  Linde van Treek 
21 april  Anneriet Klein 

2 mei  Nicole Koenen 

11 mei  Bert Daniëls 
23 mei  Pleun Joren 

30 mei  Wilbert Wijnhoven 

1 juni  Thijs de Vos 
3 juni  Janice Dael 

6 juni  Jan Welbers 

8 juni  Leo Collaris 
14 juni  Karen Ewals 

17 juni  Merel ten Haaf 

18 juni  Karlijn Timmermans 
 

 

 
 

 

 

Verder zijn we in de vorige Bloasproat de verjaardag van Rinze  

Kersten vergeten te vermelden. Hij was op 23 januari jarig. Nog van 
harte gefeliciteerd Rinze, en onze excuses! 

Verjaardagskalender 
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 * Marleen de Wijse * Peter en Elly Verdijk 

 * Maria Hubers-Versleyen * Bart Houben 

 
* Klinkerboerderij Lamers 

* Antoon en Ans 

Hendriks 
 

* Bouwbedrijf A.G. School 

* Marius en Gerrie 

Willems 

* Leo Aarts * Mantje Reijnen * Wiel Rouwens 
* Ben en Hanny 

Willems * ’t Joffershof * Wim en Ria de Hoog 
* Harrie en Roos de 

Hoog * Ger en Elly Fleuren * A. Lenkens-Verblakt 
* Profil Frans Thijs * Kuda Electro * Christien Jans 

* Maria Litjens-Van de 
Weegh 

* Voorzitter Sint Anthonius 
Abt Gilde Escharen 

* Syntax 
Personeelsdiensten BV 

* Jan Nabuurs * Zalencentrum Concordia * ABC Afbouwcentre 
* Gerrit van Treek * Installatiebedrijf Evers * Fransen Autoschade 

* St. Nicolaascomité * J.H.M. Claassen-Deenen * Emmy A.G.C. Jans 
* M.M.W. Peeters * Welcom bij Janssen * Toon Bus 

* Marja en Gerard 
Roosen-Michiels 

* Gradje Tweewielers 
Geert Welbers 

* Van de Akker-
Blenckers Stukadoors 

* Peter Verstegen * Jan en Maria de Hoog * Karin Pingen 

* Vivara.nl * Theo en Drina Boekholt * Havens Veevoeders 
* LIMA Meubelmakerij * Ed Janssen * Frans Derkx 

* Lambert Litjens * H.C. Egger-Van Oppen 
* Restaurant De Vier 
Linden 

* Johan en Christel van 
den Boogaard 

* Broeren BHV/EHBO en 
AED Opleidingen 

* Jo Schelbergen en Will 
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 

Wonen 

* Creemers BV Schilder- 

en Onderhoudsbedrijf 

* Frankie’s Party Service 

Vierlingsbeek 

* Familie B van Rens * Mulders Auto’s 

* Pannenkoeken-

restaurant ‘t Genot 
* Recreatiegelegenheid 

Hoeve de Knol   

   
…en zij die niet genoemd willen worden 

 

Vrienden van de Herleving 
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