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Wat hebben we toch een lange zomervakantie 

gehad. Vanaf dinsdag 19 juni (een prachtig 
zomeravondconcert) tot onze eerste repetitie op 

dinsdag 21 augustus. En natuurlijk met een korte 

onderbreking op vrijdag 10 augustus toen we ‘stiekem’ in 
Westerbeek een serenade gingen brengen aan het bruidspaar 

Patricia en Marco. Een mooie gelegenheid voor muzikant en 

instrument om even ‘door te spoelen’.  
 

Verder waren er natuurlijk de leden van de kapel Dè stûtter nie die 

moesten doorrepeteren als voorbereiding op de concertreis door 
Luxemburg. Die repetities vonden plaats op de dinsdagavonden. 

Daardoor leek het alsof de harmonie gewoon repetities bleef 

houden. Maar als je goed luisterde kon je het verschil wel horen. Er 
waren soms erg lange pauzes tussen de muziekstukken die opgevuld 

werden met stevig gesteggel. 

 
Maar verder was het toch vooral de tijd voor mooie, lange en vooral 

hete vakanties. Of je nu thuis bleef, weg in eigen land of naar het 

buitenland, overal was het prachtig om op vakantie te zijn. En zo 
heeft iedereen volop de gelegenheid gehad de longen vol te zuigen 

met zuurstof én weer honger naar het muziekinstrument te krijgen. 

Dat was de eerste repetitie ook wel te horen: bijna iedereen was er 
en er werd gerepeteerd dat de stukken ervan afvlogen. 

 

Ons volgende concert is op 4 november. Dat is over twee maanden.  
Dus we hebben de repetities ook wel hard nodig. Blijf daarom de 

repetities goed bezoeken, oefen thuis en je zult zien dat het concert 

een geweldig succes wordt. 
 

Veel muziekplezier toegewenst!    

 
Jan Ewals 

 

 
 

 

 
 

 

Van de redactie 
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In deze rubriek vind je het laatste nieuws van het 

bestuur van De Herleving. 
 

Met de pakkende titel Kids in Concert werd op 22 

april vooral aan de leerlingen de ruimte geboden om te laten horen 
wat zij in hun mars hebben. Elders in Bloasproat vindt u een verslag 

met foto’s van dit concert. 

 
Ook in het voorjaar werd door de leden van de harmonie gewerkt 

aan het groenonderhoud van het openbaar groen in de omgeving 

van de Prins van Oranjestraat. MAR-OIL (Marc Oudenhoven) heeft 
zich bereid verklaard om de benzinekosten, welke de harmonie heeft 

voor het gebruik van de motorheggenschaar, te vergoeden. Hiervoor 

hartelijk dank. 
 

Dan hebben we dit jaar weer nieuwe stappen gezet om de 

samenwerking met de basisschool te verstevigen. Marjan Jakobs, 
onze docente voor de blokfluitleerlingen en de dirigente van de 

Muzikids, gaat op de basisschool muzieklessen verzorgen. Hopelijk 

komen daardoor meer kinderen zodanig in aanraking met de muziek 
waardoor zij wellicht een opleiding hierin willen gaan volgen. 

 

Er zijn door de ouders van de huidige leerlingen bij een onlangs 
gehouden evaluatie van de muziekopleiding een aantal opmerkingen 

geplaatst welke wijzelf en in overleg met de docenten ter harte 

zullen nemen om de kwaliteit van de opleiding en de bijbehorende 
communicatie waar mogelijk te verbeteren.  

 

Er werd in de afgelopen periode ook stil gestaan bij feestelijke 
gebeurtenissen zoals de zilveren bruiloft van Ellen Jeuken en Gerard 

Berkers, de bruiloft van Patricia Broeren en Marco Schel. En we 

mogen binnenkort op kraamvisite bij Marjolein de Bruin en Koen 
Willems, waar de tweede dochter met de mooie naam Silke is 

geboren.  

 

Van de bestuurstafel… 
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We gaan bij het begin van het nieuwe seizoen hard aan de slag om 

het concert voor te bereiden dat wordt gehouden op 4 november ter 

gelegenheid van het 20-jarig bestaan van de Vrienden van de 
Herleving.  

Nader nieuws volgt. 

 
Namens het bestuur van De Herleving, 

 

Marijn Broeren 
Wiel Nillesen 

Bianca Janssen 

Jan Stoffelen 
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Door Jan Stoffelen  

 

Vrijdag 4 mei 2018 – Opluistering van de 
Dodenherdenking 

Geheel volgens traditie wordt op deze dag stil 

gestaan bij de herdenking van de slachtoffers van het 
oorlogsgeweld. Vanuit het Koningskerkje vertrekt de stoet naar het 

oorlogsmonument bij de kerk. De harmonie speelt tijdens de tocht 

de mars Con Amore. Bij de kerk aangekomen neemt eenieder zijn of 
haar plaats in waarna de ceremonie kan aanvangen.  

De koren zingen 

hun gezangen, de 
harmonie speelt 

haar muziek en 

tussendoor worden 
de namen van de 

gevallenen 

genoemd en houdt 
de wethouder een 

toespraak. Ook de 

leerlingen van de 
basisschool leveren 

hun aandeel in de 

herdenking. Tegen 
de klok van 20 uur wordt de Taptoe gespeeld, dan volgen 2 minuten 

stilte en de plechtigheid wordt afgesloten met het spelen en zingen 

van 2 coupletten van het Wilhelmus.  
Na afloop van de herdenking worden de aanwezigen uitgenodigd om 

in het Koningskerkje een kop koffie te drinken. 

 
Zondag 3 juni 2018 - Serenade voor het zilveren bruidspaar 

Ellen Jeuken en Gerard Berkers 

Op deze mooie zondag zijn we met de harmonie als verrassing voor 
Ellen en Gerard naar Hoeve De Knol getogen om het zilveren 

bruidspaar op hun feest een serenade te brengen.  

We treffen een geweldig mooie locatie aan waar de feestvierders 
gezellig met een drankje in de schaduw van de bomen bij elkaar 

zitten. 

Na het spelen van Jubilissimo neemt Jan Stoffelen het woord en 
geeft aan dat het voor de vereniging een mooie gelegenheid is om 

Ellen speciaal in het zonnetje te zetten bij gelegenheid van haar 

Verslag van de optredens 
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feest. Ellen is naast muzikante erg actief in de vereniging en zet zich 

met name in voor de opvang en begeleiding van de jeugd. Gerard is 

als militair vertrouwd met de regels welke behoren bij het 
vlagvertoon en hijst en strijkt alle vlaggen in de buurt van het 

Vrijthof. Op de vraag van ons of hij ook het vaandel van de 

harmonie onder zijn hoede wil nemen hebben we nog geen 
antwoord gekregen. Hierna speelde de harmonie de felicitatiemars, 

Line Up en sluit de serenade af met de uit Noorwegen afkomstige 

mars: de Gammel Jegermarsj. Dit laatste nummer wordt door de 
bruiloftsgasten uit Noorwegen erg op prijs gesteld.  

De leden van de harmonie worden uiteraard getrakteerd op een 

drankje hetgeen gelet op de zonnige weersomstandigheden in dank 
wordt aanvaard.  

 

Dinsdag 19 juni 2018 - Zomeravondconcert in het park 
Het is een gezellige drukte in het park, waar de harmonie, de 

blokfluiters, de Muzikids en de slagwerkgroep klaar zitten om precies 

om half acht met het concert te beginnen. Het spits wordt afgebeten 
door de blokfluiters onder leiding van Marjan Jakobs. Hierna komen 

de Muzikids aan bod. Dit blok wordt afgesloten met de diploma-

uitreiking aan de blokfluitleerlingen (zie elders in de Bloasproat) en 
de leerlingen van de muziekschool (Clowie Creemers, klarinet A; 

Isabel Kersten, klarinet A; Linde van Treek, dwarsfluit A; Pleun 

Joren en Isa Gerrits hebben hun diploma saxofoon A inmiddels 
eveneens behaald). 

In het afgelopen jaar hebben Wim en Annie Bouten de speld van 

Verdienste van de gemeente Boxmeer ontvangen voor het vele werk 
dat zij gedurende de 

afgelopen 35 jaar voor 

de kerk en de 
gemeenschap 

Vierlingsbeek hebben 

gedaan. Voor al deze 
kanjers speelt de 

harmonie de 

Felicitatiemars. 
Hierna is het de beurt 

aan de slagwerkgroep 

om haar aandeel in 
het concert te gaan 

verzorgen. De 

voorzitter geeft aan dat het jammer genoeg deze avond het laatste 
optreden van de slagwerkgroep is. Dit omdat er leden gaan stoppen 

en het overblijvende aantal onvoldoende groot is om verantwoord 
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een optreden voor te bereiden en uit te voeren. Hopelijk komen er in 

de toekomst weer nieuwe 

mogelijkheden voor de 
slagwerkmuziek. Michel Rouwens 

wordt voor al zijn inzet 

gedurende de afgelopen zes 
jaren bedankt en hem wordt een 

dinerbon 

voor twee 
personen 

overhandigd. 

Het concert 
wordt voortgezet met een gezamenlijk optreden 

van de muziekleerlingen en de harmonie.  

Omstreeks 21.00 uur is het concert afgelopen. 
De voorzitter dankt de dirigenten voor hun inzet 

en alle bezoekers voor hun komst en nodigt 

iedereen uit om nog even gezellig na te praten 
onder het genot van een drankje en ook te 

genieten om de mooie omgeving van het park.   
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Zondag 1 juli 2018 - Optreden bij het Gildefestijn in 

Groeningen  

Om half twee is de harmonie present op het gildeterrein in 
Groeningen waar op dat moment alle (29 stuks) deelnemende gilden 

na een optocht door het dorp het grote fraai ingerichte terrein aan 

de Maasstraat op kunnen marcheren. 
Na de opening door de burgemeester van Boxmeer neemt de 

kapitein de regie over en geeft de gebruikelijke commando’s voor de 

massale opmars. Dan volgt het afleggen van de eed van trouw, 
overvendeling en de vendelgroet. Vervolgens krijgt de harmonie de 

eer om het Wilhelmus te spelen. Hierna kunnen de voorbereidingen 

worden getroffen om het slangendefilé uit te voeren. Hierbij speelt 
de harmonie ter afsluiting van haar optreden nog een mars. 

Na het slangendefilé kunnen de wedstrijden beginnen. 

 
Vrijdag 10 augustus 2018 - Serenade voor het bruidspaar 

Patricia Broeren en Marco Schel 

Ook dit optreden is zoveel als mogelijk buiten medeweten van de 
hoofdrolspeelster, Patricia, voorbereid. 

We zijn met een grote afvaardiging van de harmonie naar 

Westerbeek getogen waar die dag Patricia en Marco elkaar het ja-
woord hebben gegeven. In de fraaie omgeving van hun woning met 

daarbij een grote feesttent was het allemaal te doen. 

Na het sein van de ceremoniemeester, Milou, zus van de bruid, kon 
de harmonie haar muziek laten horen. Na de eerste mars hield Jan 

Stoffelen een kort toespraakje richting het bruidspaar en de gasten. 

Patricia is binnen de vereniging een gewaardeerde muzikante en 
daarnaast in de muziekcommissie actief om de uitvoeringen van de 

vereniging mede voor te bereiden. Dat is te prijzen omdat zij als 
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moeder van kleine kinderen ook een drukke baan heeft en ook nog 

steeds een reis vanuit het verre Westerbeek moet ondernemen om 

in Vierlingsbeek naar de repetitie te komen. 
Alle lof en hulde voor deze inzet. De voorzitter vraagt Marco om ook 

in de toekomst vooral op de dinsdagavond de zorg voor de kinderen 

op zich te blijven nemen zodat Patricia naar de repetities kan blijven 
komen.  

Na de toespraak wordt vanzelfsprekend de Felicitatiemars gespeeld 

en volgen nog enkele muziekwerken. Dan is er gelegenheid om het 
bruidspaar te feliciteren en een drankje te nuttigen.  
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Door het bestuur 

 

Door onvoldoende aanwas van leden komt er een 
einde aan het bestaan van onze huidige 

slagwerkgroep. Zes jaar geleden is de 

slagwerkgroep in deze opzet begonnen. In deze tijd zijn er 
leerlingen gekomen en helaas ook weer leerlingen vertrokken. Thijs 

Kleeven en Stan Rouwens zijn 

leerlingen van het eerste uur en 
hebben hun plekje in de groep meer 

dan verdiend. Maar ook bij de 

volwassen leden zijn er in de loop der 
jaren helaas te veel mensen 

vertrokken om een fundamentele 

groep muzikanten over te houden. 
Terugkijkend naar zes jaren 

slagwerkgroep zijn er mooie projecten 

uitgevoerd. Denk bijvoorbeeld aan de 
deelname van Schijt aan de Grens in 

2016, waarbij de slagwerkgroep 

samen met twee diskjockeys 
herhaaldelijk een show presenteerde 

van 20 minuten op trendy dance 

muziek. 
Maar ook 

de 

deelname aan de jaarlijkse 
zittingsavonden in Vierlingsbeek heeft 

tot veel vermaak gezorgd binnen, 

maar zeer zeker ook buiten de groep. 
Telkens werd er gezocht naar nieuwe 

mogelijkheden binnen de 

slagwerkwereld om elk jaar weer een 
show te kunnen brengen welke nog 

nooit was vertoond en dusdanig anders 

was dan de jaren ervoor dat van 
herhaling totaal geen sprake kon zijn. 

Maar zoals gezegd leidde het 

ledenaantal van de slagwerkgroep de 
laatste jaren tot interne discussies en 

werd er veel besproken hoe we hier 

Slagwerkgroep stopt 
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het beste mee om konden gaan. Uiteindelijk heeft dit helaas moeten 

leiden tot het maken van de beslissing om er mee te gaan stoppen. 

Hopelijk komt er ooit toch weer een dag dat de trommen uit de tas 
gehaald worden, van stof ontdaan worden en Vierlingsbeek weer een 

slagwerkgroep heeft, welke voor muzikaal vermaak kan zorgen in 

onze gemeenschap. Bert Wijnhoven, Marijn Broeren, Thijs Kleeven, 
Janice Dael, Stan Rouwens en Michel Rouwens stonden op 19 juni bij 

het zomerconcert klaar om nog één keer van zich te laten horen met 

het nummer Trixity. 
Namens de vereniging bedankt voor jullie inzet en hopelijk komt er 

in de toekomst weer een vervolg.  

 

 

 
 

 
 

Door Jan Stoffelen  

 
Het leek wel of afgelopen zondag Sinterklaas in 

Vierlingsbeek was aangekomen, zoveel 

kinderen met hun ouders en grootouders waren 
in de zaal van Concordia present om het voorjaarsconcert van de 

harmonie en slagwerkgroep mee te maken. 

In dit concert was een belangrijke plaats ingeruimd voor de 
leerlingen van de 

vereniging.  

Jens Achten 
presenteerde samen met 

Marjan Jakobs  het 

programma en beiden 
gingen onderzoeken wat 

je allemaal zou moeten 

doen om muziek te 
maken.  Ze kwamen 

daarbij uit bij de 

blokfluiters, de 

klarinettisten, de trompetspeler, de saxofoonblazers, de slagwerkers 

en zelfs een gitariste die allemaal op hun beurt een leuk 

muziekstukje lieten horen. Hierbij werd aangetoond dat de 
leerlingen allemaal onder leiding van hun eigen docent sterke 

vorderingen hebben gemaakt in hun muziekopleiding.  

KIDS IN CONCERT grandioos 
geslaagd! 
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De Muzikids die de ochtend hebben georganiseerd met een eigen 

uitnodiging en zelf 

gebakken lekkers 
maakten ook samen 

muziek.  

Tenslotte lieten ook 
de harmonie en 

slagwerkgroep van 

zich horen. Het 
programma werd 

netjes binnen de 

geplande tijd 
afgesloten met  een 

gezamenlijk 

nummer Mouthpiece 
Mania waarbij zelfs de kinderen uit de zaal de kans kregen om met 

een blaasinstrument mee te doen.  

De Vrienden van de Herleving presenteerden bij dit concert weer 
een nieuwe banner van de sponsoren van de Vrienden, zodat er nu 

vier kunnen worden opgesteld bij de concerten van de vereniging.  
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Door Marjan Jakobs 

 

Het vorige seizoen hebben de blokfluiters 
feestelijk afgesloten met het buitenconcert in het 

parkje. 

Nadat ze een mooi optreden hadden verzorgd 
mochten ze hun welverdiende blokfluitdiploma in ontvangst nemen. 

De keuze voor een vervolginstrument was nog niet helemaal 

gemaakt. 
 

 
 

Dit nieuwe seizoen start met 7 nieuwe blokfluiters. Een mooi aantal 
waarmee ik weer aan de slag mag gaan. U zult vast nog van hen 

gaan horen tijdens één van de optredens. Hierover meer in de 

volgende Bloasproat. 

 

 
 

 
 

Door de secretaris 

 
Op dinsdag 24 april zijn de leden van de harmonie 

en slagwerkgroep in zalencentrum Concordia 

bijeen om de jaarvergadering te houden.  
De agendapunten worden vrij vlot doorgelopen. 

Het jaarprogramma van 2017-2018 geeft een indrukwekkende lijst 

van de vele optredens waar harmonie, slagwerkgroep en de 
verschillende jeugdgroepen acte de présence hebben gegeven. Een 

teken dat de vereniging een belangrijke rol vervult in Vierlingsbeek 

Blokfluitnieuws 

Jaarvergadering  
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en Groeningen. Er werden in het afgelopen verenigingsjaar in totaal 

20 optredens, concerten en serenades verzorgd. 

Bij het onderdeel financiën wordt vastgesteld dat de vereniging haar 
financiën goed op orde heeft. Dit komt vooral door inkomsten uit 

zelfwerkzaamheden zoals de oud papier inzameling, de vlaaienactie 

en het groenonderhoud waar men in 2017 mee is gestart. Ook de 
bijdragen van de Vrienden voor de aanschaf en onderhoud van 

instrumenten en de deelname aan de Rabobank Clubkas-actie zijn 

een welkome aanvulling van de benodigde financiën. Bij de 
toelichting op de financiën wordt ingegaan op de plannen van de 

vereniging om meer aandacht te besteden aan het muziekonderwijs 

op de basisschool om zodoende de aanwas van nieuwe leden via de 
jeugdopleiding en de samenspeelgroep te bevorderen.  

Bij het agendapunt Bestuursverkiezing wordt aangegeven dat Frank 

Willems gaat stoppen als penningmeester. Jan Stoffelen bedankt 
Frank voor het vele werk dat hij vanaf 2011 in het bestuur heeft 

gedaan. Hij geeft aan dat Frank veel bestuurlijke kwaliteiten bezit, 

prima teksten kan schrijven  en uitleg kan geven over ingewikkelde 
onderwerpen. Daarnaast heeft Frank de afgelopen jaren veel 

creativiteit laten zien bij de ontwikkeling en organisatie van muzikale 

activiteiten, bij Bloasproat en andere promotieacties. Frank heeft de 
online ledenadministratie en instrumentenadministratie opgezet, die 

nu wordt gebruikt. Frank is ook erg bedreven in het schrijven van 

stukjes over het bestuur in Bloasproat, zodat iedereen goed op de 
hoogte blijft wat er in het bestuur wordt besproken en besloten.  

Als opvolger voor Frank heeft het bestuur Bianca Janssen bereid 

gevonden om de rol van penningmeester op zich te nemen. Jan 
Stoffelen heeft aangegeven dat hij naast het secretarisschap de rol 

van voorzitter wil gaan invullen. Over deze voorstellen wordt 

gestemd en daarbij blijkt dat de leden unaniem met de voordrachten 
instemmen. 

Verderop in de vergadering wordt het jaarprogramma voor 2018 

vastgesteld. Zo zal op dinsdag 19 juni het zomerconcert worden 
gehouden.  

In de rondvraag spreken diverse leden hun zorgen uit over de 

bezetting van de verschillende secties in het muziekgezelschap en 
vragen het bestuur om zoveel als mogelijk is te bevorderen dat er 

nieuwe leden bijkomen en mogelijk ook oud-muzikanten weer een 

instrument ten dienste van de vereniging willen gaan bespelen. Met 
deze oproep aan eenieder wordt de vergadering afgesloten.  
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Door Wiep Hermens 
 

Hoi, ik ben Wiep en ben 13 jaar oud. 

Ik bespeel het instrument dwarsfluit, dit doe ik al 
een aantal jaren. Ik heb dan ook al mijn A-diploma. 

Muziek spelen vind ik leuk om te doen en fijn om 

even op te laden.  
Ik vind het dan ook superleuk om met alle kinderen van de Muzikids 

samen te spelen. 

Het is er altijd gezellig en er mag ook zeker gelachen worden.  
Ook is het heel fijn dat je hier samen leert spelen en kennis maakt 

met andere muziek instrumenten.  

Ik hoop dit nog lang te mogen doen en er heen te gaan met zoveel 
plezier als ik nu ook doe! 

 

Ik geef de pen door aan Clowie Creemers. 

 

 

 

 
 

Door het jeugdbestuur 

 
Op een prachtig zonnige zaterdag middag, met strak 

blauwe lucht konden de jongens en meiden van de 

Muzikids hun muziekseizoen super gezellig afsluiten 
in de tuin van 

Wilbert en 

Bernadette. 
Met Marjan, Bernadette en 

Ellen als spel leiding gingen 

ze de strijd aan met 
denkspelletjes (waarbij je nog 

een goed liedje op de blokfluit 

moest kunnen blazen) en 
waterballetten... 

Het ging niet om het winnen, maar om de lol. En lol hadden ze 

genoeg! De afsluitende BBQ smaakte prima en het ijs als toetje 
maakte het af. 

Muzikids aan het woord 

Muzikids zomer BBQ 
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Toen de ouders de kinderen kwamen ophalen klonken de eerste 

enthousiaste verhalen, en ook maakten de appjes duidelijk dat dit 
voor herhaling vatbaar was. 
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Door Jan Ewals 

 

In het najaar van 1962 mocht ik als leerling van 
De Herleving mee naar het concours in Goirle. Ik 

meen me te herinneren dat ‘we’ een eerste prijs 

hebben gehaald in de eerste afdeling. Werd daar 
door De Herleving de ‘Happy Time suite’ van Gerard Boedijn en 

‘Symfonie in C‘ gespeeld?  Zou het niet meer weten. 

 
Wat ik wel zeker weet is dat ik direct na het concours voor het eerst 

naar de repetitie mocht. Jo Ermers, mijn docent, ging ook mee en 

kwam naast me zitten. Hij tikte op mijn knieën de maat mee en 
zong de partijen ook nog eens luid en duidelijk. Zo kon het 

natuurlijk niet misgaan. De concoursnummers werden nog een 

keertje gespeeld, enkele marsen en Sinterklaasfeest. Want de 
intocht van de Sint stond voor de deur en ik mocht al meedoen. Een 

van de marsen die we speelden was Military Escort. En dan was er 

ook nog The fairest of the fair. Tsjongejonge, van het begin tot het 
einde ‘napikken’. Gek werd je ervan. En je kreeg ook bont en blauwe 

bovenbenen want Jo Ermers tikte zich kramp in z'n armen om de 

maat op m'n benen aan te geven. 
 

De dirigent was Theo Lamée uit Boxmeer. Een gedistingeerde heer 

uit Boxmeer die ook nog eens dirigent was van ‘Vondel’ (Eric is dus 
de tweede met deze dubbelfunctie!). Later kreeg Theo (iedereen zei 

overigens ‘mijnheer’ Lamée) er ook nog het Boxmeers Vocaal 

Ensemble bij. Theo kwam op z'n brommertje elke dinsdagavond 
naar Vierlingsbeek. Ook tijdens de winterperiode die in mijn beleving 

toen elk jaar steenkoud was. Vanwege die koude repeteerden we 

dan in het café van Nillus. Daar stond in het midden een grote 
zwarte kachel. En daar zo'n beetje omheen zat dan de harmonie. De 

bassen zaten wel erg warm want die hadden de kachel bijna tussen 

de knieën geklemd. En ze zaten ook vlakbij de tap. Ze hoefden de 
hand maar uit te steken om erbij te kunnen! 

 

Tja, welke muzikanten waren er toen allemaal bij de vereniging. Ik 
zal eens een poging doen om er enkele op te noemen. De 

trompetgroep: Fren Hendriks (schoenmaker), Thom en Toon Derkx, 

Toon Baltissen (Volharding-ster), Jan Verblakt en nog eentje van 
Gommers. Van de klarinettisten kende ik de jongeren Jac. en Bert 

Janssen, m'n oudste broer Frans, eentje van Hermkes van de 

Oude noten kraken…… 
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Molenweg, de ouderen Harrie Knechten, Jos van de Weegh (sr) en 

Jac Nillesen. Op trombone speelden Martien Stiphout, Martien 

Janssen (vader van Peter) en Toon van Os. Ik kende verder maar 
twee baritonspelers en dat waren Wim Derkx en Ome Jo (Ewals) en 

twee bassisten Wim Ermers (broer van Gerrit) en Lange Tien 

(Hendriks, de vader van Mientje Mulders). De twee slagwerkers 
waren Martin Ewals en Bert Daniëls. En, oh ja, we hadden ook nog 

een fluitist Chris Smits uit Maashees (broer van Bert Smits uit de 

Beekstraat). 
 

Het uithangbord van de harmonie was drapeau-drager Piet 

Cornelissen. Maar die zag je dan weer nooit op de repetitie omdat 
hij niet hoefde te repeteren. Van Piet herinner ik me, dat hij als we 

buiten marcheerden bij sterke wind van de juiste koers werd 

weggeblazen. De harmonie liep dan rechts van de weg en Piet die 
waaide met drapeau en al links door de molgoot vechtend tegen de 

elementen......... Jarenlang was hij zo drapeau-drager tot ie er 

ineens niet meer was. Ik heb altijd gedacht dat hij al ploeterend in 
de molgoot tijdens een stevige wind helemaal weggewaaid 

was........... Nooit meer iets van gehoord of gezien. 

 
Er waren natuurlijk nog veel meer muzikanten bij de harmonie maar 

als kleine jongen herinner je je alleen degenen die op de een of 

andere manier opvielen of toevallig bij jou in de buurt zaten. 
 

Volgende keer verder! 
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Door Jan Ewals 
 

Op zondagmiddag 17 juni was het dan weer 

zover. De hersenpijnigende en 
maagvergrotende activiteit van De Herleving. De commissie had 

alles uit de kast gehaald om er een mooie middag van te maken. De 

verschillende groepen deelnemers moesten hun beste tekenaar of 
tekenares inzetten om bepaalde uitdrukkingen, beroepen, gezegden 

etc. uit te beelden en de groep moest dan aan de hand van een 

tekening zien te raden wat daarop was uitgebeeld. Voor degenen die 
hebben meegedaan hoef ik niet uit te leggen hoe leuk het was om 

op deze manier enkele uren bezig te zijn. En heel bijzonder was het 

om te zien dat er ineens leden ontdekt werden die erg veel creatieve 
talenten bleken te bezitten (naast de muzikale natuurlijk!). 

 

Alleen heel jammer dat onze groep niet gewonnen bleek te hebben. 
Hierdoor werd maar weer eens pijnlijk duidelijk dat de jury partijdig 

was en dat bij een volgende gelegenheid een VAR (video assistant 

referee) niet mag ontbreken............ 
 

Maar het leed van de nederlaag werd al gauw weer vergeten toen de 

barbecue begon. Heerlijk (en veel) vlees en salades. Het kon niet 
op. Ook op het terrein van eten bleken er leden te zijn die 

kwaliteiten bezitten die je ze zo niet zou toedichten. Het was weer 

allemaal erg lekker en gezellig. En daarom ook driewerf ‘Hulde’ voor 
de organisatoren van dit festijn. 

 

Seizoensafsluiting  
De Herleving 
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Roelf van Rens 

 
Deze editie van Bloasproat oud-lid Roelf van 

Rens aan het woord! 

 
Vertel eens iets over jezelf. 

Mijn naam is Roelf van Rens, 43 jaar oud en ik 

woon samen met mijn vrouw Anke en kinderen Cas en Lisa aan de 
Sleijbergweg. Ik heb samen met mijn broer een boomkwekerij en in 

mijn vrije tijd ben ik lid van de vrijwillige brandweer in 

Vierlingsbeek.  
 

Welke periode ben je lid geweest van De Herleving?  

Dat is al lang geleden, ik schat dat ik midden jaren '80 lid ben 
geworden. Na een aantal jaren muziek maken ben ik gestopt. 

Eigenlijk weet ik niet precies wanneer dat was. 

 
Wie was er toen dirigent?  

Dit was Jos Rijken.  

 
Welk(e) instrument(en) heb je gespeeld?  

Trompet 

 
Ken je nog een leuke gebeurtenis uit die tijd? 

Er zullen vast genoeg hilarische situaties geweest zijn maar daar 

kom ik nu zo 1-2-3 niet op. Ik herinner mij zeker nog de leuke 
reizen met het BMV-orkest onder leiding van Jos Rijken.  

 

Wat vond je het leukste aan De Herleving?  
De repetities waren altijd gezellig; samen muziek maken maar ook 

tijd voor een grapje.  

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

Ik kreeg interesse in andere dingen. 

 
Heb je na je afscheid van De Herleving nog wel muziek 

gemaakt en waar?  

Ja toen ben ik lid geworden van De Dwarsdrievers. Toen ik daar 
stopte heb ik nergens anders meer muziek genaakt. 

Hoe is het nu met.….? 
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Bespeel je tegenwoordig nog een muziekinstrument?  

Ik krijg geluid uit mijn trompet, maar je mag het geen muziek 

maken meer noemen. 
 

Heb je nog voor een muzikaal nageslacht kunnen zorgen? 

Mijn vrouw Anke is erg muzikaal.  Ze speelt al 28 jaar dwarsfluit. 
Onze kinderen luisteren tot nu toe graag naar muziek dus wellicht 

gaan ze ooit ook zelf muziek maken. Soms wordt er al geoefend op 

mijn oude trompet.  
 

Heb je nog een goede raad aan onze vereniging?  

Blijf actief en zichtbaar in het dorp!  
 

Denk je er wel eens over om als herintredende muzikant 

terug te komen?  
Dat zie ik niet snel gebeuren maar ik kom graag nog eens luisteren. 

 

 

 
 

 

Door Jan Ewals 
 

Op vrijdag 27 juli ging DSN voor de zoveelste 

keer op concertreis door Luxemburg en de Duitse 
grensstreek. In verband met Koens naderende 

vaderschap liet hij zich op bas vervangen door 

Ger Peters uit Broekhuizen. Een andere invaller was Wiel Nillesen die 
voor Fred mee ging. 

 

De instrumenten waren allemaal netjes ingepakt in de bus die 
Autobedrijf Harm Martens gratis ter beschikking had gesteld. En na 

een voorspoedige reis bereikten we vroeg in de middag onze eerste 

concertplaats Vianden. Daar zou een zogenaamd Wanderkonzert 
gegeven worden. Maar omdat het werkelijk bloedheet was (in 

Eindhoven was gemiddelde dag- en nachttemperatuur 30,4 graden) 

werd het een Schattenkonzert (schaduwconcert). We zochten de 

koelste plek in Vianden op - toevallig een kiosk met de opening naar 

het noorden - en strooiden ons muziekprogramma zo over het stadje 

uit. 
 

Vervolgens inkwartieren in de jeugdherberg van Larochette. We 

kregen de beschikking over een bungalow voor 15 personen met 
douches, keuken, relaxruimte etc. Maar het belangrijkste was de 

Concertreis Dè Stutter Nie 
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ligging: volkomen in de schaduw van heel grote bomen en aan een 

kabbelend beekje. Dus een heerlijk koel onderkomen voor de leden 

van de kapel. En het eten, dat we daarna kregen voorgeschoteld 
smaakte ons heel goed. 

 

Maar de verplichtingen van die dag waren nog niet voorbij. Het 
volgende concert in Bollendorf volgde alweer snel. Op de 

binnenplaats van een eeuwenoude Abteihof waarop de hele dag de 

zon had staan te ‘broaien’ mochten wij plaatsnemen. De plastic 
stoelen smolten langzaam onder onze achterwerken weg. Hetzelfde 

lot ondergingen ook de monturen van onze brillen. Maar uiteindelijk 

zijn we er allemaal levend vandaan gekomen. En de toeschouwers 
dan, zult u zich afvragen. Nou, die zaten allemaal in de schaduw met 

een flesje Bitburger. Dat was voor ons jammer genoeg niet 

weggelegd want echte muzikanten drinken onder het concert geen 
alcohol............ 

 

De volgende dag - zaterdag 28 juli - was een rustdag. Will Stiphout 
had een excursie naar de Bitburg-brouwerij georganiseerd en tegen 

de avond hadden we ons traditionele etentje bij Kurt Allar, de 

burgemeester van Bollendorf. Seyfi - waar je op zondagavond op het 
Vrijthof heerlijke Turkse maaltijden kunt afhalen - had voor ieder 

van ons een fantastische dürüm döner kebab klaargemaakt. 

Grillmeister Will hoefde die alleen nog maar te verhitten en wij maar 
genieten van al het lekkers (probeer maar eens een keertje in 

Vierlingsbeek!) . 

 
Op zondagmorgen troffen we tijdens ons concert op de Place 

d'Armes in Luxemburg-stad een bekende supporter uit 

Vierlingsbeek. Jan Stoffelen was op doorreis naar Frankrijk en kwam 
ons concert eens beluisteren. En dat niet alleen. Hij was tevens de 

hoffotograaf en -filmer. 

Zoals gewoonlijk was het weer hartstikke druk op het mooiste plein 
van Luxemburg en het publiek zong en danste heel enthousiast mee. 

 

Het laatste concert was - traditioneel - in Larochette. Deze keer 
waren we vanwege de kermis uitgeweken naar de kasteelruïne van 

het pittoreske plaatsje. Hoog gelegen boven het dorp speelden wij 

ons concert en de muziek daalde als herfstblaadjes naar beneden. 
Op die manier konden zowel de concertbezoekers bij het kasteel als 

de bezoekers van het plaatsje Larochette meegenieten van het 

afwisselende muziekprogramma. De ‘kasteelheer’ was zo geraakt 
door ons optreden dat hij erop stond volgend jaar weer te 

concerteren op het kasteel. 
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Hiermee kwam voor de meesten van ons weer een einde aan een 

erg leuke, gezellige, muzikale concertreis. En we mogen natuurlijk 
niet vergeten onze sponsoren Autobedrijf Harm Martens en Seyfi 

voor het gratis beschikbaar stellen van de ‘orkestbus’ respectievelijk 

het gratis vertrekken van een overheerlijk maal (dürüm) te 
bedanken. Harm en Seyfi hebben er op deze manier voor gezorgd 

dat de reis betaalbaar blijft. Nogmaals hartstikke bedankt! 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 



 

 

- 24 - 

 

  

 

 

 
Zondag 4 november Concert ter gelegenheid van 20-jarig 

bestaan Vrienden van de Herleving 

  
Zondag 18 november Intocht Sint Nicolaas 

  
Zondag 3 maart 2019 Carnavalsconcert tijdens 

carnavalsontbijt  

Concordia 
  

Zondag 7 april 2019  Concert in Verzorgingshuis 

Maasduinen Staete in Bergen (waar 
ons erelid Leo Collaris woont) 

  

Zondag 9 juni 2019  
 

Driedorpenconcert Maashees-
Holthees-Vierlingsbeek 

  

Zaterdag 22 juni 2019 Muziek op de Maas (deelname 
harmonie) 

  

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! 

 
 

 

  

 

 
 

 

Agenda 

http://www.herleving.nl/
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Allemaal van harte gefeliciteerd! 
 

 

 
5 juli  Patricia Broeren 

9 juli   Luc Broeren 

10 juli  Clowie Creemers 
13 juli  Lola van Loon 

14 juli  Suus Rouwens 

31 juli  Isabel Kersten 
6  augustus  Bernadette Wijnhoven 

12 augustus  Johan Broeren 

17 augustus  Niels Willems 
20 augustus  Isa Gerrits 

28 augustus  Sjors v/d Zanden 

29 augustus  Emmie Geurts 
30 augustus  Fred Pingen 

12 september  Tim Gerrits 

18 september  Jacky Wijnen 
22 september  Bert Wijnhoven 

30 september  Wiel Nillesen 
 

 

 
 

 

 

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 



 

 

 

 

 

 


