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Zo, als jullie dit lezen zitten we alweer een eindje in het 
nieuwe jaar 2019.  Ik weet niet of het te laat is maar in 
ieder geval nog het allerbeste toegewenst voor dit jaar. Op 
muzikaal gebied, maar zeker wat betreft gezondheid. 

 
Het vorige jaar werd in ieder geval erg mooi afgesloten met een intiem 
kerstconcert van Vondel. Een prachtig en afwisselend programma en ook de 
bijdrage van een groepje van de harmonie mocht er zijn. En enkele dagen later 
volgde alweer de Kerst Sing Along waaraan ook een groep blazers van de 
harmonie een bijdrage mocht leveren. 
 
Zo gingen we musicerend het jaar uit en op weg naar het nieuwe. Daarin wordt 
het carnavalsconcert op carnavalszondag het eerste concert-optreden van De 
Herleving. Niet enkel pure carnavalsmuziek maar ook veel evergreens en 
dergelijke zullen ten gehore worden gebracht. Het zal zeker de moeite waard zijn 
te gaan luisteren. De overige optredens van de harmonie kun je zoals gewoonlijk 
vinden in de agenda verderop in dit blad. 
 
En dan is je natuurlijk al opgevallen de nieuwe outfit van ons lijfblad. We hopen 
daarmee onze sponsoren die eer aan te doen die ze verdienen.  Want zonder de 
steun van al deze mensen (én de anonieme sponsoren) is een vereniging als de 
onze financieel niet op de been te houden.  
De fonkelnieuwe omslag, getekend door Frank Willems, is vanaf nu een vast 
gegeven. Dit nieuwe begin betekent tevens het einde van een lange, lange reeks 
van jaren waarin Frank telkens weer het voorblad wist te sieren met zijn altijd 
grappige en spitsvondige (muziek)tekeningen. Frank, we hebben er telkens weer 
van genoten en ons rest dan ook je te danken voor de vele uren werk die je erin 
gestoken hebt.  
 
Laten we er een heel mooi jaar van maken, dit 145e jaar van De Herleving! 
 
Jan Ewals 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Van de redactie 
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Vanaf deze plaats wens ik mede namens het bestuur iedereen 
een gelukkig nieuwjaar met veel gezondheid. We kunnen 
terugzien op een mooi verenigingsjaar met vele hoogtepunten. 
Zo was er op 4 november een schitterend concert op locatie. 

Nogmaals dank aan de familie Van Rens voor het beschikbaar stellen van de 
bedrijfsruimte aan de Sleijbergweg, zodat we een mooie gelegenheid kregen om 
het 20 jarig jubileum van de Vrienden van de Herleving te vieren met een concert, 
een smakelijk warm en koud buffet en een heerlijk drankje. 
 
In het nieuwe jaar gaan we op dinsdag 5 februari een deel van de repetitie 
besteden aan de jeugd, die dan komt laten horen hoever zij alweer met de 
muzieklessen gevorderd zijn. Vervolgens werken we de komende maanden aan 
het programma van het carnavalsconcert dat op 3 maart wordt uitgevoerd. Op 7 
april willen we in het verzorgingstehuis in Nieuw Bergen waar meerdere 
dorpsgenoten wonen, waaronder ons erelid Leo Collaris,  een concert gaan 
verzorgen. Vervolgens gaan we ons richten op het concert van 9 juni dat we in 
Maashees gaan uitvoeren. Dan werken we richting het optreden bij Muziek op de 
Maas, dat op 29 juni zal plaatsvinden.  
 
Tussendoor gaan we ook nog even op kraamvisite bij Marleen en Bart waar het 
tweede kindje, met de naam Revi, is geboren.  
Ook willen we in dit jaar stil staan bij het feit dat we in 2019 de leeftijd van 145 
jaar bereiken. Mogelijk dat onze zustervereniging De Herleving uit Zwaag bij ons 
op bezoek wil komen.  
 
Kortom, we hebben een druk programma voor de boeg en wij roepen iedereen op 
om hiervoor zijn of haar beste beentje voor te zetten. 
 
Het bestuur van De Herleving, 
 
Marijn Broeren 
Wiel Nillesen 
Bianca Janssen 
Jan Stoffelen 

Van de bestuurstafel… 
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Door Jan Stoffelen en Jan Ewals 
 
Zondag 16 september 2018 – Serenade voor Jan Welbers in 
verband met zijn 50-jarig jubileum bij Havens 
Met veel plezier is de harmonie op deze middag 

samengekomen om bij Jan Welbers thuis een serenade te gaan brengen omdat hij 
stil mag staan bij het feit dat hij al 50 jaar bij dezelfde werkgever in dienst is. 
Er zijn niet veel werknemers die dit tegenwoordig nog mee mogen maken.  
Jan is ook een trouw lid van de harmonie die nooit te beroerd is om ook een hand 
toe steken wanneer er voor de een of andere activiteit een beroep op hem wordt 
gedaan.  
Al deze kwaliteiten worden door de voorzitter in de toespraak genoemd. De 
muzikanten spelen een aantal marsen en het is na afloop van de serenade erg 
gezellig om onder het genot van een glaasje bier nog even na te praten op het 
feest van Jan. De harmonie wordt ook bedankt voor de serenade hetgeen ook nog 
wordt onderstreept met een envelop met inhoud welke in dank wordt 
aangenomen.  
 
Vrijdag 28 september 2018 – Serenade voor het gouden bruidspaar Leo en 
Riet Aarts-Verhoeven 
Op vrijdagavond 28 september brachten we een serenade aan het gouden 
bruidspaar Leo en Riet Aarts. Met het vertellen van wat anekdotes over die 50 
jaren van Leo en Riet vertelde invaller harmonie-spreker Jan Ewals over de grote 
betrokkenheid van zowel Riet als Leo bij het verenigingsleven van Vierlingsbeek. 
Niet alleen Vondel en De Herleving worden door het paar op allerlei manieren 
gesteund maar ook Volharding en DES en onder andere de carnavalsvereniging 
profiteren volop van de deskundigheid en het enthousiasme van Riet en Leo.  
Een mooie serenade was dan ook zeker op zijn plaats en het Lang zullen ze leven 
werd dan ook uit volle borst meegezongen door alle aanwezigen. 
 
Zondag 4 november 2018 – Concert bij de firma R&R van Rens 
Boomkwekerijen in verband met het 20-jarig bestaansfeest van de Vrienden 
van de Herleving 
Op 4 november ‘s middags hebben de Vrienden van de Herleving hun 20-jarig 
bestaan gevierd met een concert op locatie. De loods bij een van de Vrienden, 
namelijk de firma R&R van Rens Boomkwekerijen aan de Sleijbergweg, was de 
plaats van handeling. Met hulp van enkele vrijwilligers van de Vrienden en diverse 
leden van de harmonie was met materialen van Zalencentrum Concordia de loods 
als concertzaal ingericht.  

Verslag van de optredens 
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Ongeveer 90 Vrienden hebben met 
veel genoegen naar het concert 
geluisterd dat  door de harmonie De 
Herleving en haar leerlingengroep 
Muzikids werd verzorgd. 
De harmonie speelde hierbij 14 
muzieknummers waarbij ook een 
ode werd gebracht aan het vak van 
de boomkwekers en de natuur met 
Lemon Tree, Our Blue Planet en Tie 
a yellow ribbon round the ole oak 
tree. De Muzikids, de leerlingen van 

de harmonie, speelden The Old Castle, My little clarinet en Shining day. 
 
Het concert werd vooraf 
gegaan door een ontvangst 
met koffie en thee met door 
de leden van de harmonie zelf 
gemaakt gebak. Na afloop van 
het concert konden de 
aanwezigen genieten  van een 
heerlijk koud en warm buffet 
en het geheel werd afgesloten 
met een gezellig samenzijn.  
 
De Vrienden van de Herleving 
en de harmonie zelf kunnen 
terugzien op een geslaagde viering van het 20-jarig jubileum.  
 
Zondag  18 november 2018 – Opluistering van de intocht van Sint Nicolaas 
Vanaf 11.00 uur is het al erg onrustig in Vierlingsbeek. Er worden hier en daar al 
Pieten gesignaleerd. En er wordt op het plein een pietenmuts gevonden. Een 
grote kinderschare met ouders gaat richting de Maas om de Sint af te gaan halen. 
In de zaal van Concordia is het tegen 12.00 uur al een drukte van belang met 
ouders en kinderen die de Sint willen ontmoeten.   De harmonie staat klaar om de 
goedheiligman die dan met de koets vanaf de Maas is gekomen te verwelkomen 
met muziek. In de zaal aangekomen wordt Sinterklaas welkom geheten door Jens 
en Rianne en ook de plaatsvervanger van de burgemeester, de heer Stevens, heeft 
een woord van welkom voor de goede Sint. 
Ook Sinterklaas zelf spreekt de kinderen en de loco-burgemeester toe en geeft 
speciaal aan dat hij ook erg blij is met de aanwezigheid van de harmonie. 
Jens en Rianne gaat dan verder met het probleem van de gevonden pietenmuts. 
De Piet die de muts zou moeten dragen durft niet goed binnen te komen omdat hij 
de muts was kwijtgeraakt. Rianne gaat met een paar kinderen gewapend met 
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zakdoekjes naar de Piet om hem te troosten. Hierna durft de Piet wel binnen te 
komen en kan het feest voor Sint Nicolaas losbarsten. 
Er worden sinterklaasliedjes gespeeld en gezongen. De harmonie speelt 
tussendoor de Felicitatiemars en sluit haar programma af met een vrolijke mars.  
Na deze feestelijkheden is het tijd voor de Sint om iedereen een hand te geven en 
worden de snoepzakken uitgedeeld.  
’s Middags in Groeningen wordt Sint Nicolaas om 15.00 uur in de Zandpoort ook 
feestelijk onthaald door de kinderen en hun ouders die allemaal netjes in de zaal 
klaar zitten. Juffrouw Marijke doet het woord, de harmonie speelt de gewenste 
muziek en de kinderen zingen de liedjes. Er zijn verschillende kinderen die 
speciaal voor Sint Nicolaas een dansje willen uitvoeren of een liedje willen zingen. 
Sint Nicolaas is erg blij met zoveel talent. Ook krijgen alle kinderen de kans om 
met de Sint op de foto te gaan. De harmonie speelt tussendoor de Felicitatiemars 
en sluit haar programma af met de mars Jubilissimo. 
Dan is het tijd voor de Sint om iedereen een cadeautje te geven. 
De leden van de harmonie drinken op deze vrolijke gebeurtenissen met smaak 
hun welverdiende consumptie……s. 
 
Zondag 16 december 2018 – Kerstconcert Zangvereniging Vondel in het 
Koningskerkje 
Op zondagavond 16 december speelde een ensemble van de harmonie bestaande 
uit de muzikanten Anita Swinkels met hoorn, Bianca Janssen met hobo, Nicole 
Koenen met dwarsfluit en Anneriet Klein met basklarinet, 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 trombonist Luuk Pouwels, de saxofonist Roy 
van de Venn en de zanger Will Thijssen. De pianobegeleiding werd verzorgd door 
mevrouw Von Reijnders.  
De 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.  
Vondel kan terugzien op een zeer geslaagd kerstconcert.  
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Door Jan Ewals 
 
Op dinsdag 18 december jl. werd Jan Stoffelen door 
burgemeester Karel van Soest tijdens de kerstviering van de 
KBO de Speld van Verdienste van de gemeente Boxmeer 

opgespeld. Al sinds mensenheugenis kennen we Jan als de onvermoeibare 
secretaris van De Herleving en sinds enkele jaren tevens (vice)voorzitter van de 
vereniging. Dat hij daarvoor heel veel bestuurswerk verricht zal duidelijk zijn. 
Maar daarbij laat Jan het niet. Hij is de kartrekker bij het groenonderhoud, staat 
regelmatig in de garderobe bij Nillus om wat geld voor de harmonie bij te 
verdienen, regelt het ophalen van oud papier en bij onverwacht personeelstekort 
is hij ook vaste invaller. Zo kunnen we nog wel een tijdje doorgaan.  En of dat nog 
niet genoeg is had Jan ook nog de taak van koster van de kerk op zich genomen. 
Omdat de kerk intussen gesloten is zal Jan de laatste Jan-de-Köster van 
Vierlingsbeek zijn. 
Dat het een dik verdiende onderscheiding is behoeft daarom geen verder betoog.  
En........ Jan was zo 
attent om de leden van 
de harmonie op 
diezelfde 
dinsdagavond te 
trakteren op een zeer 
gewaardeerde 
consumptie!  
 
Jan, namens de 
harmonie, proficiat! 
 

Jan Stoffelen in het zonnetje 
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Door Koen Willems 
 
Zondag 23 december: Kerst Sing Along, editie 2. Zou het 
weer zo’n daverend succes worden als de allereerste 
keer eind 2017? Dat was de vraag die de organisatie 
maandenlang bezighield.  

 
En nu, terugkijkend op het 
evenement, kunnen we wel stellen dat 
de avond weer zeer geslaagd was.  
 
Het publiek werd onder de klanken 
van een welkomstkoor de kerk 
binnengeleid. Het zeskoppig ensemble 
van de harmonie gaf het startschot 
met Nu zijt wellekome. De sfeer zat er 
gelijk goed in in een bomvolle en 
tropische kerk. Daarna liet het 

ensemble nog van zich horen 
samen met violiste Jessie Willems 
met de nummers Gloria in Excelsis 
en de klassieker De herdertjes 
lagen bij nachte.  
 
Het geheel werd gepresenteerd 
door Peter Verdijk, die – zo hoort 
dat natuurlijk bij een gelegenheid 
als deze! – het kerstverhaal 
vertelde. 
 

Tijdens de Sing Along traden ook de 
Muzikids en blokfluiters op, met de 
bekende kerstnummers Jingle Bells, 
Little Drummer Boy en Kling Klokje. 
Een sfeervol geheel waarbij uit volle 
borst door het publiek werd 
meegezongen. 
Verder waren er optredens van Hans 
Koolen, Van Heure Zinge  en als klap 
op de vuurpijl gaf de doedelzakgroep 
Passion4Bagpipes een verrassend 

Kerst Sing Along 
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optreden met onder andere het beroemde 
Amazing Grace. 
 
En dat alles in geweldig mooi verlichte 
kerk, met dank aan Mark van Berlo. 
 
De ‘afterparty’ werd ook erg goed 
bezocht, waarin nog tot laat enthousiast 
werd teruggeblikt op de geslaagde avond.  
 
 
 
 
 

 
 
 
Door Clowie Creemers 
 
Hallo lezers, 
 
Sinds augustus speel ik met de harmonie mee op mijn klarinet. 
Mijn naam is Clowie Creemers, 12 jaar en dochter van Erik en 

Kim en ik heb nog broertje Stef. Na 1 jaar blokfluit en 3 jaar les heb ik mijn A-
diploma voor de klarinet gehaald. 1x in de 2 weken hebben we ook samenspelen 
met de Muzikids. Daar is het superleuk en er wordt veel gelachen, maar soms 
moeten we ook serieus zijn.  
 
Ik heb even gekozen om geen lessen te nemen, want dit schooljaar begon ik in de 
brugklas van Metameer in Boxmeer. Naast het muziek maken speel ik ook heel 
graag een potje voetbal. Dit doe ik bij Volharding in het team M013-1. Sinds dit 
seizoen is er een meidenteam en we doen goed mee en we spelen een gezellig 
potje voetbal. Graag geef ik de pen door aan Isabel Kersten! 
 
Sportieve muziekgroetjes, 
 
Clowie  
 

Muzikids aan het woord 
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Door Jan Ewals 
 
De sacramentsprocessie 
 
Om even de jeugd bij te praten een kort stukje wikipedia. 
Een sacramentsprocessie is in de Rooms-katholieke 

Kerk een processie waarbij een geconsecreerde hostie (het ‘Heilig Sacrament’ of 
‘Allerheiligste’) in een monstrans op plechtige wijze door een priester door de 
straten van een stad of dorp gedragen wordt. De priester draagt daarbij 
een kazuifel en loopt onder een baldakijn. Veel sacramentsprocessies trekken op 
de tweede zondag na Pinksteren, de officiële viering van Sacramentsdag (Corpus 
Christi).  
 
Een hostie is een soort platte witte chip van brooddeeg die staat voor ‘het lichaam 
van Christus’.  En de monstrans (nét te zien voor het gezicht van de linkse 
priester op de foto) kun je zien als een soort kampioensschaal met een voet. Het 
kazuifel is het priesterpak en de baldakijn is een soort wandelend afdak. 
 
De baldakijn werd in Vierlingsbeek gedragen 
door 4 notabelen uit het dorp.  Ik herinner me 
Martien Verbeeten (vader van Joop), Piet 
Willems (Parallelweg) en Toon van Os (smid 
en kerkmeester). Het was een behoorlijk getil 
allemaal, de zware baldakijn en de zware 
monstrans. De processie ging elk jaar 
afwisselend naar het kruisbeeld in de 
Spoorstraat, de watermolen en de Lagere 
School (Gryphus). 
Daar werd dan een tijdelijk rustaltaar 
gebouwd waar de uitgeputte 
baldakijndragers en pastoor onder het 
prevelen van gebeden en het zingen van 
kerkliederen konden uitrusten. Langs de 
route hadden bewoners bij hun voordeur een 
prachtig versierd beeld van het Heilig Hart 
geplaatst. De ene was nog mooier dan de andere. En verder werden door een 
soort bruidsmeisjes bloemblaadjes op de te volgen route gestrooid. 
 
En in al dat traditionele geweld speelde de harmonie ook een belangrijke rol. Wij 
verzorgden de muzikale omlijsting van de processie. Ik herinner me alleen nog 
gruwelijk hete dagen waarop die werd gehouden. De processie ging niet in 
marstempo maar verliep heel langzaam en als klein jongetje moest ik heel grote 

Oude noten kraken…… 
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passen nemen om met de ouderen - die beschikten over veel langere benen - in de 
maat te lopen. En daarbij ook nog muziek maken. Soms dreigde ik om te vallen 
van het om en om links en rechts balanceren op mijn voeten. Pleister op de 
wonde was het feit, dat het wel heel mooie muziek (bijvoorbeeld Onze Lieve 
Vrouw onder de Linden, L'Immaculée) was om te spelen en te luisteren. 
Nadeel voor de harmonie was, dat er niet gerust kon worden bij het rustaltaar. 
Gewoon muziek maken en stijf in het gelid blijven staan. Maar, zoals gezegd, de 
hele ambiance maakte heel veel goed. 
 
We leven nu in een compleet andere tijd. Dus ‘zeiken’ over het verleden heeft niet 
zo heel veel zin.  Van de andere kant is het wel belangrijk om ook vroegere, 
inmiddels in Vierlingsbeek uitgestorven, (harmonie)gebeurtenissen vast te 
leggen voor het nageslacht. Bij dezen dus. 
 

 
 
 
 
Door de redactie 
 
Op vrijdagavond 11 januari hadden we met de harmonie 
weer eens een ouderwets gezellige feestavond! 
Aangezien de schrijver van dit stukje in de organisatie 
zat, laat hij het aan de aanwezigen over om te 

beoordelen of de avond geslaagd was. Hij mag echter wel zeggen dat hij het erg 
gezellig vond en voor herhaling vatbaar. 
De opkomst was erg goed en van de Muzikids was meer dan de helft aanwezig 
(super!). 
 
Eerder die dag was onze dirigent Eric ontvoerd bij Concordia, en de aanwezigen 
moesten door middel van elf opdrachten aanwijzingen zien te bemachtigen 
waarmee ze het mysterie van de ontvoering moesten oplossen (waar, hoe laat en 
door wie). De opdrachten bestonden onder andere uit het beantwoorden van 
varia-vragen, een harmoniequiz, een kaart- en blinddoekspel, Jenga. Kortom: alle 
spieren werden met dit spel getraind! 
 
Rond 22.00 uur was iedereen klaar en hadden de groepen de oplossingen 
ingeleverd. De prijsuitreiking volgde. Er waren twee groepen met het goede 
antwoord, maar ja, er kan er maar één de winnaar zijn. En dat was het groepje 
waar Pleun en Isa de aanvoerders van waren! Ze mochten dan ook. uiteraard, de 
prijs in ontvangst nemen. 
 
Daarna werd er nog lang nagekletst onder het genot van een drankje (of twee….). 
Iedereen bedankt! 
 

Nieuwjaarsactiviteit 
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Foto-impressie feestavond 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
P.S. De dader van de ontvoering was Jan Nillesen die Eric om 16.20 uur nota bene in zijn eigen lift 
kidnapte…. 
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Marjan de Hoog 
 
Deze editie van Bloasproat komt oud-lid Marjan de Hoog 
aan het woord! 
 
Vertel eens iets over jezelf. 
Ik ben Marjan de Hoog, 33 jaar, dochter van Jan en Maria 

en het zusje van Willem. 
Ik ben 11 jaar geleden gaan samen wonen in Eindhoven. Hier woon ik met 
Stephan en we hebben samen 3 prachtige kinderen. Lisa (7jr), Esmee (5jr) en 
Liam (2 jr). 
 
Ik werk in een verpleeghuis op een afdeling met jong dementerenden en NAH 
(Niet Aangeboren Hersenletsel). Vaak krijg ik gelijk de vraag als ik over mijn werk 
vertel: hoe jong zijn ze dan? De jongste bewoner die ik verzorg is 44 jaar, we 
hebben zelfs jonger gehad. 
Ik werk er als verzorgende en help de bewoners met de dagelijkse dingen en wil 
ze een fijne dag bezorgen. Een bijzonder mooie doelgroep. Werk wat ik met veel 
plezier doe. 
 
Welke periode ben je lid geweest van De Herleving?  
De periode weet ik zo niet meer.  Ik heb eerst nog blokfluit en trompetlessen 
gevolgd. Ook heb ik nog bij het jeugdorkest gezeten. Hierna mocht ik dan 
(eindelijk) bij de grote harmonie.  
 
Wie was er toen dirigent?  
Hans Pastoor, Jan Linssen en daarna Roel van Beuningen. 
 
Welk(e) instrument(en) heb je gespeeld?  
Trompet :-) 
 
Ken je nog een leuke gebeurtenis uit die tijd? 
Ik heb een hele fijne tijd gehad bij De Herleving, met leuke gebeurtenissen: 

• De Proms in de grote witte tent op het Vrijthof; 
• Het meehelpen met de muziekfeesten (veilingen) achter de bar: zo kon je 

ook bij de artiesten komen voor handtekeningen, geweldig was dat 
toentertijd; 

• Concerten geven; 
• Nieuwe uniformen presenteren; 
• Concertreizen; 

 

Hoe is het nu met.….? 
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Leuk en bijzonder was het dat ik dit samen deed met mijn broer Willem.  
 
Wat vond je het leukste aan De Herleving?  
Er zaten veel leeftijdsgenoten van mij bij. Hadden het met elkaar erg gezellig en 
veel lol. De repetities waren ook erg gezellig. 
 
Wat is de reden dat je met de harmonie gestopt bent?  
Door mijn onregelmatigheidsdiensten kon ik niet elke week meer komen. Ik heb 
toen de keus gemaakt om er mee te stoppen. 
 
Heb je na je afscheid van De Herleving nog wel muziek gemaakt en waar?  
Ik ben na een tijdje bij harmonie Phileutonia in Eindhoven gaan spelen. Een grote 
harmonie met veel gedrevenheid.  
Helaas ben ik hier ook mee gestopt door onregelmatigheidsdiensten van mij en 
mijn partner en het zorgen voor drie kinderen. Ik kreeg dit niet meer gepland, 
helaas. Mis het spelen nog steeds, maar weet ook dat het voor nu beter is.  
 
Bespeel je tegenwoordig nog een muziekinstrument?  
Helaas niet meer. 
 
Heb je nog voor een muzikaal nageslacht kunnen zorgen? 
Wel voor nageslacht :-), maar ze spelen (nog) geen instrument. Merk wel dat de 
meiden muzikaal zijn, maar ze hebben voor nu andere interesses. 
 
Heb je nog een goede raad aan onze vereniging?  
Probeer de jeugd erbij te houden zodat de harmonie in Vierlingsbeek blijft 
bestaan. 
 
Denk je er wel eens over om als herintredende muzikant terug te komen?  
Zeg nooit nooit ;-) 
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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 29 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! 
 
 
 

8 januari  Rik Thijssen 
13 januari  Tess Verbroekken 
17 januari  Pien Janssen 
23 januari  Rinze Kersten 
25 januari  Will Stiphout 
28 januari  Jan Nillesen 
3 februari  Nick Lamers 
15 februari  Petra Klomp 
1 maart  Koen Willems 
3 maart  Lisa Ebbers 
8 maart  Fleur Gijsbers 
18 maart  Bianca Janssen 
21 maart  Maurice Wijnhoven 
13 april  Jan Stoffelen 
21 april  Anneriet Klein 
30 april  Evy de Boer 
  

 

 
 
 
 

 
 
 
 

Verjaardagskalender 


