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Het nieuwe seizoen is intussen alweer begonnen. Nét als 
Matthijs de Ligt bij de voetbalclub Juventus uit Turijn 
starten wij ook altijd op de bank (stoel). Bij ons is het dan 
de start van onze eerste repetities (dit op de bank zitten 

geldt trouwens niet voor slagwerkers en dirigent !) 
 
Na een lange hete zomer is het prettig om weer met z’n allen muziek te kunnen 
maken. In dit nummer is te lezen hoe enkelen van ons de zomer doorgekomen 
zijn. En verder wordt het einde van het vorige seizoen in allerlei verslagen nog 
eens belicht. Ook is er een interview met een oud-muzikant Gert Derkx die eind 
vorige eeuw nog deel uitmaakte van een belangrijke muzikanten-familie. Enfin, 
lees het interview maar eens. Deze keer ook drie herinneringen aan ons helaas 
ontvallen mensen die een belangrijke rol hebben gespeeld bij onze vereniging. Ik 
reken erop, dat dit soort ter-herdenking-artikelen voorlopig niet meer 
geschreven hoeft te worden. 
 
Verder kun je zien dat er weer veel muzikale activiteiten zitten aan te komen. 
Dus, zet je maar schrap en doe je uiterste best er elke repetitie te zijn. En ook op 
tijd te zijn! Bij een volledige bezetting is het immers het leukste en ook het meest 
effectief om samen te repeteren. 
 
Laten we er allemaal de schouders onder zetten en er een erg goed en gezellig 
seizoen 2019/2020 van maken. Alvast heel veel muziekplezier toegewenst. 
 
Jan Ewals  

Van de redactie 
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In de nu voorliggende editie van Bloasproat wordt bij het 
verslag van de optredens teruggekeken op de verschillende 
gelegenheden waar we van ons hebben laten horen. Zo was er 
het concert in Maashees, ter gelegenheid van het 100-jarig 

bestaan van St. Cecilia, de deelname aan Muziek op de Maas, het concert bij 
Concordia met de diploma-uitreiking, de uitvaart van Leo Collaris en de serenade 
bij het 60-jarig huwelijksfeest van Leo en Jo Franssen.  
 
Gelukkig hebben zich weer een aantal nieuwe leerlingen aangemeld voor de 
muziekopleiding zodat we hopelijk over een tijdje weer nieuwe muzikanten 
mogen begroeten die samen met ons muziek willen maken.  
Zoals in de jaarvergadering toegezegd heeft het bestuur actie ondernomen om na 
te gaan of er bij de oud-muzikanten belangstelling is om weer terug te komen bij 
het orkest. Er zijn 32 personen aangeschreven en we hopen dat er een aantal 
muzikanten in zullen gaan op onze uitnodiging om weer een instrument te gaan 
bespelen. Na 10 september weten we meer. 
 
Vanaf 27 september tot 10 oktober kan er via de Rabobank-clubkas-actie weer op 
de harmonie worden gestemd en kan extra geld worden opgehaald. Meedoen 
dus…..  
 
Voor wat de uitwisseling met andere verenigingen betreft willen we op 27 
oktober in Hatert bij Nijmegen een concert gaan verzorgen en mogelijk dat in 
2020 onze zustervereniging De Herleving uit Zwaag en/of een muziekvereniging 
uit Luxemburg op bezoek komt.  
 
Kortom: het nieuwe seizoen heeft weer allerlei uitdagingen om ons 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 de redactie 
 
Zondag 9 juni – Concert bij gelegenheid van het 100-jarig 
bestaan van harmonie St. Cecilia in Maashees 

Op deze zondag is de harmonie direct na de middag present in Maashees  om  bij 
de kerk in Maashees haar concert te verzorgen. Het plein bij de kerk is gezellig 
ingericht voor het in grote getale samengekomen publiek. Het is ook niet niks 
wanneer je als dorp gaat stilstaan bij het 100-jarig bestaan van de 
muziekvereniging.  
 
Harmonie De Herleving heeft zich als zustervereniging van St. Cecilia goed 
voorbereid op dit concert en speelt een aantal vlotte nummers die de zonnige 
sfeer van die middag extra benadrukken. Het optreden wordt met een 
dankwoord van de organiserende vereniging afgesloten.  
Hierna is men in de gelegenheid om een drankje te nuttigen en te luisteren naar 
ook een zustervereniging uit de buurt, namelijk fanfare St. Cornelius uit Vortum-
Mullem.  
 
Zaterdag 29 juni - Optreden bij Muziek op de Maas 
Dit jaar vond niet zoals gebruikelijk het seizoensafsluitende concert van de 
harmonie plaats in het park of bij de watermolen, maar bij een andere zeer 
kenmerkende plek voor Vierlingsbeek, namelijk de Maas. Dit jaar waren we 
gevraagd om op te treden bij het evenement Muziek op de Maas, jaarlijks 
georganiseerd door ZEV. Dit lieten we ons geen twee keer vragen; het antwoord 
was meteen ‘ja’. Aangezien dit evenement aan het eind van ons muzikale seizoen 
plaatsvond, besloten we als harmonie niet nog een apart zomerconcert te geven, 
maar het te combineren. Zo gezegd, zo gedaan. 
 
Die zaterdag waren de weersvoorspellingen erg goed. Wat heet (!), ze waren té 
goed! Badend in een temperatuur van ommenabij de 35 graden togen de leden 
van de harmonie rond 15.00 uur richting Maas voor de soundcheck. Het ponton 
lag nét met de verkeerde kant richting de koperen ploert, waardoor het bijna niet 
te harden was onder het tentzeil. Instrumenten gleden van lippen en uit handen. 
De instrumenten hoefden eigenlijk niet meer warm te worden geblazen… 
 
’s Avonds vond het concert plaats, waarbij we de sterren van de hemel speelden 
voor een groot (voornamelijk) Beks publiek. Bekende deuntjes van Elton John, 
Michael Jackson, Bon Jovi en swingende rock & roll passeerden de revue, 
afgewisseld door optredens van de koren en leuke bandjes. 
Helemaal op het einde van de avond traden we onder de heldere sterrenhemel 
(en met een iets aangenamere temperatuur dan die middag!) samen met het Van 

Verslag van de optredens 
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heure zinge en ZEV op met de nummers Conquest of Paradise en You’ll never walk 
alone. 
Een zeer geslaagde avond en een superleuke afsluiting van seizoen 2018-2020! 

 
Dinsdag 2 juli – Concert bij Concordia met de diploma-uitreiking 
Op deze doordeweekse avond heeft de harmonie een klein concert georganiseerd 
om met name de diploma-uitreiking van de blokfluitleerlingen en de leerlingen 
van de muziekopleiding op te luisteren. 
Er zijn veel belangstellenden, ouders, opa’s en oma’s, broertjes en zusjes van de 
leerlingen gekomen om het concert bij te wonen.  
De harmonie begint het 
optreden met het nummer 
Lemon Tree. 
Hierna spelen de Muzikids 
de Slapstick Show en 
samen met de blokfluiters 
Sofia.  
 
Dan gaat Marjan de 
diploma’s uitreiken aan de 
geslaagde 
blokfluitleerlingen. 
Hierover staat elders in 
Bloasproat een stukje 
tekst.  Jan Stoffelen reikt vervolgens aan de geslaagde leerlingen van de 
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muziekopleiding de behaalde diploma’s uit: Rinze Kersten, Niels Willems en Rick 
Thijssen ontvangen hun A-diploma 
slagwerk. Tim Gerrits heeft het 
diploma trompet A behaald maar kan 
door een activiteit van de basisschool 
vanavond er niet bij zijn, maar zal zijn 
diploma thuis ontvangen.  
 
Hierna speelt de harmonie nog een 
aantal werken. Tot slot dankt de 
voorzitter de dirigenten voor hun 
inzet bij de begeleiding van de 
leerlingen en biedt hen een drankje 

aan. Ook dankt hij het aanwezige publiek voor hun komst en wenst eenieder een 
fijne vakantie toe.  
 
Donderdag 8 augustus – Serenade bij gelegenheid van het 60-jarig 
huwelijksfeest van Leo en Jo Franssen-Van Sambeek, bij het Pelgrimshuis in 
Smakt. 
Door de vakantie is het gezelschap muzikanten van de harmonie dat op deze 
donderdagavond beschikbaar is om een serenade te gaan brengen niet bijster 
groot, maar omdat alle instrumenten redelijk bezet zijn kan de serenade worden 
uitgevoerd. In het Pelgrimshuis is ’s middags al het feest begonnen dat bij 
gelegenheid van het 60-jarig huwelijksfeest van Leo en Jo Franssen voor familie, 
vrienden en bekenden is georganiseerd. 
De familie stelt het erg op prijs wanneer dit feest met een serenade door de 
harmonie kan worden opgeluisterd. De harmonie begint met de mars Jubilissimo 
en hierna spreekt de voorzitter enkele woordjes aan het adres van het diamanten 
bruidspaar. Hij gaat hierbij in op de rol die Leo in zijn werkzame leven heeft 
gehad bij de inlevering van de vakantiebonnen van de bouwvakkers en de 
uitbetaling van het vakantiegeld zoals dat indertijd heeft plaatsgevonden. Hij 
memoreert verder aan de deelname aan de verschillende activiteiten van het 
echtpaar, welke door de KBO worden georganiseerd. Zo is via de KBO een bezoek 
gebracht aan het Vincent van Gogh Instituut in Venray, waarbij de voorzitter de 
eer had om Leo en Jo met zijn auto te vervoeren. De rondleiding op het instituut 
en de zorg welke vanaf het begin van de vorige eeuw aan patiënten kon worden 
verleend, maakte veel indruk. Het aldaar aanwezige museum is beslist de moeite 
waard om te bezoeken.  
De harmonie vervolgt haar serenade met de Felicitatiemars en speelt dan nog 
Albula en Line Up.  
Na afloop worden de muzikanten voor hun serenade bedankt en krijgen ze een 
drankje aangeboden. 
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Door Marjan Jakobs 
 
Nieuw blokfluitseizoen! 
  
De zomervakantie is weer ten einde. De blokfluiters van vorig 
jaar hebben een keuze gemaakt voor een vervolginstrument. Ik 

wens ze heel veel plezier met het leren bespelen van hun gekozen instrument. 
  
Natuurlijk start ik ook dit jaar weer met blokfluiten in Vierlingsbeek. 
Dit jaar beginnen maar liefst 9 kinderen hiermee. Een heel mooi aantal 
enthousiaste jongens en meisjes die ik kennis mag laten maken met zelf muziek 
maken. Altijd weer spannend om deze kinderen te leren kennen. 
 
Maar vooral ook leuk om ze te zien groeien in hun eigen ontwikkeling om samen 
muziek te leren maken. Vooral samen, want muziek is pas echt leuk als je het 
samen kunt delen. 
 
Het is niet zo dat je alleen mee mag doen als je heel goed bent. 
Iedereen mag meedoen. Het belangrijkste is dat je met plezier muziek maakt. 
  
Ik ben benieuwd naar het aankomend blokfluitjaar. Maar heb er vooral heel veel 
zin in! 
 

 
 
 
 

Door Marjan Jakobs 
 
Enthousiast met alle jeugdige muzikanten muziek maken. Dat 
zijn de Muzikids. Een feest om, elke keer weer, deze groep 
enthousiaste muzikanten te mogen begeleiden. 
  

Maar deze leeftijd is ook een belangrijke fase in de verdere ontwikkeling. 
De school wordt lastiger in de hogere groepen. Ze maken kennis met huiswerk 
maken. Alle soorten clubjes zijn leuk en ze willen deze ook graag ontdekken. 
Welke school ga ik na de basisschool doen… 
 
Noem maar op. Men heeft het druk. Heel erg druk. Een bekend proces waar 
iedereen wel mee te maken heeft. 
Probeer maar eens een datum te prikken voor een groep. Dit valt niet mee. 

Blokfluitnieuws 

Muzikids-nieuws 
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Er breekt een moment aan, dat je het gewoonweg te druk krijgt. Dan komt ook het 
besef dat je keuzes moet maken. Bij de Muzikids is het net zo. 
  
Voor de zomervakantie werd het duidelijk dat er veel kinderen gingen stoppen 
met muziek maken. Niet alleen met de Muzikids, maar helaas ook met het 
instrument bespelen. 
Vanwege allerlei redenen hebben deze kinderen deze keuze gemaakt.  
 
Weloverwogen, dat werd mij wel duidelijk. Niet met de reden dat ze muziek 
maken niet leuk vinden, maar met het feit dat er keuzes gemaakt moesten 
worden. 
Persoonlijk vind ik dit erg jammer, maar ik heb wel respect voor de keuze die ze 
uiteindelijk hebben gemaakt. 
  
Dit alles betekent wel dat de Muzikids op dit moment niet structureel opgestart 
wordt, maar op projectbasis. Hier zijn we (bestuur en ik) al druk mee bezig hoe 
we dat in gaan vullen. 
Maar uiteraard, als er weer meer leerlingen zijn, gaan we weer op de bekende 
manier verder. 
Ik hoop dat we in januari, als de nieuwe muzikanten daar aan toe zijn, weer een 
actieve Muzikids hebben! 
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Door Jan Ewals 
 
Tijdens mijn jaarlijkse bestelronde kermisvlaaien door 
Groeningen belandde ik ook weer op de Passtraat bij de 
minicamping De Brunk. Omdat ik Titus Winkelmolen en 
zijn vrouw Jolande al jarenlang van vlaaien voorzie, ga ik 

daar meestal achterom. Zo beland ik dan in de keuken waar ik word getrakteerd 
op een heerlijk kopje koffie (zo heb ik dat hele eind niet voor niets gefietst). En 
daarna worden ‘zaken’ gedaan. 
 
Ook dit jaar kwam ik weer in de keuken uit. Daar zat een vrouw van middelbare 
leeftijd en René Gerrits, die daar op bezoek was. Ik kondigde de reden van mijn 
bezoek aan en de vrouw zei, dat haar zoon en schoondochter op woensdag beiden 
werkten. Dat vond ik al een beetje gek want de moeder van Titus was Marie 
Winkelmolen en die is al enige jaren geleden gestorven. Maar goed, de vrouw zou 
zich wel vergist hebben en ze zou misschien bedoeld hebben m'n schoonzoon en 
dochter. Wist ik veel. Met een ‘Dan kom ik een dezer dagen wel weer terug’ 
vertrok ik weer. 
 
Enkele dagen later. Weer in de keuken van De Brunk. Nu was er niemand. Of toch? 
Ik hoorde dat in de kamer de tv aan stond. Een jongetje van een jaar of 2-3 begon 
mij uitgebreid uit te leggen wat er op tv te zien was. En tussen zijn verhaal door 
vertelde hij, dat z'n vader z'n broertje naar bed aan 't brengen was. Ik vond dat 
wel heel vreemd want de kinderen van Titus en Jolande kunnen al lang 
zelfstandig naar bed. En dat kleine manneke dan? Was dat een nakomertje? Of 
misschien een kleinkind? Ik kon er geen touw meer aan vastknopen. 
 
Terwijl ik mijn hersens pijnigde kwam er een jongeman van de trap aflopen. 
Huh???? Je zou er bijna iets van denken. Hij liep met uitgestoken hand op mij af en 
stelde zich voor: Paul Joren. Stomverbaasd vertelde ik ook wie ik was en wat ik 
kwam doen. Meteen gevolgd door de vraag: ‘Is Titus of Jolande er niet?’ 
Paul begon smakelijk te lachen en zei dat ik voor Titus en Jolande naar 
Vierlingsbeek moest naar het voormalige huis van Mike Mooren. Die woonden 
daar sinds februari van dit jaar. Ik verontschuldigde mij voor het lompe 
binnenvallen via de achterdeur. Maar volgens Paul was dat geen probleem en 
mocht ik bij een volgende gelegenheid weer op die manier binnenkomen. Daarna 
nog even samen gelachen. Paul lachte gewoon en ik als een boer met kiespijn. 
 
En, oh ja, hij heeft ook nog een lekkere vlaai besteld. Maar die zal intussen wel 
opgepeuzeld zijn! 
Weer een les geleerd: ik zal de ontwikkelingen in Bèèk en Gruuninge toch beter in 
de gaten moeten houden want anders loop je hopeloos achter.......... 

Vlaaien-geplaar 
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Door Jan Ewals 
 
We wisten, dat het snel slechter ging met Leo, toen we op 
woensdag 3 juli het bericht kregen van zijn toch nog vrij 
plotselinge overlijden. Nét op de dag dat Die Original 
Maastaler het bekende ‘bitterballen-concert’ gaf in Heijen. 

Hoe vaak zal Leo, als trouw supporter van die blaaskapel, in de loop van de jaren 
dat concert bezocht hebben. 
 
Leo was een en al muziek. En dat hebben we hier in Bèèk geweten. Decennialang 
was hij de drumbandman en bestuurslid/muzikant van zijn Herleving. En hoe 
ouder Leo werd, des te meer talenten van hem werden zichtbaar. Begonnen als 
‘schlagwerker’ bleek hij later ook nog eens baritonsax te kunnen spelen. Ik heb 
nog niet veel slagwerkers meegemaakt (behalve zijn zoon Math dan) die dat 
konden. 
 
En Leo kon nog veel meer. Hij was de man van het kopiëren van heel veel partijen, 
het eerste officiële muziekarchief van De Herleving, de distributie van rietjes en 
andere muziekartikelen voor de leerlingen, het transponeren van complete 
muziekpartijen etc. etc. 
Daarnaast vormde hij jarenlang tijdens de muziekfeesten samen met Toon Bus de 
technische dienst. Hij knutselde samen met Toon de revolutionaire 
lessenaarverlichting in elkaar. Veel verenigingen in de buurt hebben die toen van 
ons geleend. De culinaire verzorging van het personeel van de voorjaarsfeesten 
nam Leo samen met zijn vrouw Mientje ook voor z'n rekening. Hoffotograaf van 
de vereniging was hij er ook nog bij. Ja, in het opsommen van zijn verdiensten 
voor De Herleving schuilt het gevaar van het niet-volledig zijn. Daarom bij 
voorbaat excuses daarvoor. 
 
Maar Leo was bovenal een echt verenigingsmens. De harmonie kwam op de 
eerste plaats waarvoor zelfs familie-activiteiten moesten wijken. Zijn dochter Elly 
heeft daar een goed voorbeeld aan genomen. Je kon altijd op hem rekenen en je 
kon merken, dat (het werken voor) de harmonie - ondanks soms knoajen - hem 
erg goed deed. Aan de gezelligheid na repetitie of uitvoering droeg Leo zijn 
steentje zeker bij. En hoe vaak gingen Leo en Mientje na een optreden niet als 
twee van de laatsten naar huis? 
 
Zelfs toen Leo door gezondheidsproblemen gedwongen was te stoppen als actief 
muzikant bleef hij - samen met z'n trouwe metgezel Toon - de repetities bezoeken 
en na afloop de gezelligheid opzoeken. 
 

Leo Collaris overleden 
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Leo, we zijn je heel veel dank verschuldigd en we zijn dan ook blij, dat we je in 
april nog een concert in Maasduinenstaete hebben kunnen aanbieden. Hoe 
bekend en geliefd je was binnen de vereniging bleek wel bij je 
afscheidsbijeenkomst. Dinsdag 9 juli was een gewone werkdag maar toch hadden 
veel muzikanten (een paar uur) vrij genomen om bij je afscheid aanwezig te 
kunnen zijn. Ik wed, dat je daar trots op was. 
 
Glück auf, Leo! 
 

 
 
 
 
Door Jan Ewals 
 
Ondanks waarschuwingen van onder andere weerman 
Maurice Wijnhoven klommen ze tóch op hun racefietsen. 
Luc Broeren en Koen Willems wilden in de heetste periode 
sinds mensenheugenis toch weer de bekende ‘Luxemburg-

in-één-dag-fietstocht’ gaan maken. Ruim 300 km van Vierlingsbeek naar 
Larochette (Luxemburg). Het vertrektijdstip was al vervroegd van 04.00 uur naar 
02.30 uur. Dat zou betekenen, dat ze anderhalf uur minder lang door de 
voorspelde zinderende hitte van om en nabij de 40 graden hoefden te fietsen. Zelf 
kon ik door omstandigheden (afgezien van de eerste 200 meter!) niet meefietsen 
maar ik kan er nu wel objectief (!) verslag van doen aan de hand van de 
‘appjesdiarree’ tijdens de tocht. Goed, verder nu.  
 
Het was een schitterende zomernacht. Windstil, onbewolkt en 24 graden was het 
woensdag de 24e juli om 02.30 uur. Koen en Luc vertrokken als een komeet en 
arriveerden al om 4.30 uur bij de eerste pauzeplaats in Heythuysen. En 
voorspoedig bleef het gaan. Want om 07.30 uur stonden ze al voor een (nog 
gesloten) supermarkt in Eijsden (120 km) om te ontbijt-inkopen te doen. 
 

Tijdens het toch wel saaie gedeelte langs het 
Albertkanaal naar Liège begon de zon al wat 
geniepig te prikken en het zuurstofgehalte 
in de hete lucht verminderde zienderogen. 
Maarrr, om half 10 kon de traditionele foto 
(zie hiernaast) aan de Maas in Liège 
gemaakt worden. 
 
Hierna een flink gedeelte in de schaduw (?) 
naar Remouchamps waar de echte heuvels 

van de Ardennen beginnen. In dat stadje om half twaalf nog even een colaatje 
gedronken en dan begint het gedeelte waarvoor je de borst echt nat kunt maken. 

Ga toch fietsen! 
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In de verte zie je dan heel hoog in de bergen een kerktorentje. Dat is de kerk van 
Stoumont en daar moet je dan naartoe. Geen schaduw, een temperatuur van 40 
graden boven het asfalt en een smeltende weg die aan de bandjes van je racefiets 
kleeft. De man met de hamer staat in Stoumont grijnzend en met een holle lach op 
je te wachten...... 
 
Maar van dat alles weten Luc en Koen nog niks en ze stappen in Remouchamps 
weer welgemoed op de fiets. Ze liggen voor op het snelste schema dus kunnen ze 
het rustig aan doen. Door het geploeter over het smeltende asfalt begon Lucs rug 
steeds meer pijn te doen. Maar dat was niet het ergste. Het gebrek aan zuurstof, 
de absurd hoge temperatuur en een lichaam dat schreeuwt om eten en drinken 
maar het niet kan verwerken, wordt hen fataal. De kracht die je nodig hebt voor 
zo'n bovenmenselijke prestatie vloeit daardoor helemaal weg uit je lichaam. Koen 
en Luc besluiten om na 205 km te kiezen voor een langer leven en niet voor een 
heldhaftige dood. Dus nemen ze in Coo (bekend van de watervallen) de trein naar 
Ettelbrück. Van daaruit is het nog maar een ‘klein stukje’ van 15 km naar 

Larochette. Koen wist wel een handig 
weggetje. Inderdaad korter dan de 
gebruikelijke weg maar wél met een flink 
stijgingspercentage.  Dat kon er ook nog 
wel bij..... 
 
Zo strandde een heldhaftige poging in de 
brandende hitte van de Ardennen. 
 
Maar, Koen en Luc, we zijn gruwelijk trots 
op jullie bovenmenselijke prestatie! 

 

 
 

Een welverdiend pilske…. 

Een schnitzel gut d’r wel in! 

De stille getuigen van de barre tocht… 
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Door Jan Ewals 
 
In het overlijdensbericht van Alfons Broeren stond onder 
andere: ‘Met grote bewondering en respect hebben wij je 
afstand zien nemen van alles wat je dierbaar en lief was.’  

Dat ‘alles’ was natuurlijk op de eerste plaats zijn gezin, Iny, kinderen en partners 
en kleinkinderen. Maar ik weet zeker dat de muziek in het algemeen en zijn 
trompet in het bijzonder daarin ook een belangrijke plaats innamen. Hoe 
confronterend was het daarom ook, dat ik tijdens een bezoek aan Alfons, enkele 
maanden voor zijn overlijden, het harmonie-uniform netjes gestoomd en 
ingepakt op de keukentafel zag liggen. Ja, zei Alfons, dat heb ik toch niet meer 
nodig......... 
 
Hoewel je hoopt, dat het toch nog goed kan komen snijdt zo'n opmerking door je 
ziel. Want wat zal dát pijn gedaan hebben. Op het moment waarop je van dierbare 
zaken afscheid gaat nemen ga je ook een beetje dood. Niet lang daarna, op een 
mooie zondagmorgen 26 mei, is Alfons overleden. Veel en veel te jong in de 
leeftijd van 59 jaar. ‘'t is nie anders’. 
 
Alfons wist in dubbel opzicht wat te betekenen voor de harmonie. Op de eerste 
plaats als vader van drie kinderen die goed en trouw lid van de vereniging 
werden (ik ga er dan maar vast vanuit dat Milou nog wel eens terug komt!). Maar 
ook als invaller-trompettist. In Vortum speelde hij toen al tientallen jaren als 
eerste trompettist. En het mooie was dat hij in Vierlingsbeek zonder knoajen voor 
hetzelfde geld tweede of derde trompet speelde. Het maakte hem niks uit. Als hij 
maar kon helpen. Het bezocht daarvoor zelfs de bekende groepsrepetitie van de 
trompetters (alleen het ‘toetje’ van die repetitie liet hij aan zich voorbij gaan). 
Ook verzorgde hij de invulling van de trompetpartij bij een serenade toen er geen 
of te weinig trompetten bleken te zijn.  
 
We hadden je graag nog heel veel jaren als invaller en muziekvriend verbonden 
aan onze vereniging willen hebben. Maar we zijn toch - hoe tegenstrijdig dat ook 
klinkt - blij,  dat we aanwezig hebben mogen zijn bij het indrukwekkende afscheid 
op zaterdag 1 juni in Vortum. 
 
Op die manier hopen we je onze dankbaarheid getoond te hebben voor de wijze 
waarop je onze vereniging zo vaak geholpen hebt. Alfons, bedankt, dat je met ons 
je liefde voor de muziek hebt willen delen!  

Een trompettist is heengegaan… 
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Door Fleur Gijsbers 
 
Hoi allemaal, 
  
Mijn naam is Fleur Gijsbers en ik ben 11 jaar oud. Ik zit 
inmiddels al een paar jaar onder muziekles, eerst blokfluit en 

nu speel ik klarinet bij de MuziKids. Het leuke aan muziekspelen vind ik het 
samen spelen met anderen. 
Verder zit ik nog onder wedstrijdzwemmen in Boxmeer. Dit is ook erg leuk om te 
doen. We trainen tweemaal in de week op maandag en woensdag. De laatste keer 
dat we met de Muzikids opgetreden hebben was in Concordia. We deden toen 
gezamenlijk het nummer Sofia. Clowie en ik mochten ook nog samen een liedje 
spelen. Nu nog goed oefenen zodat ik straks met de harmonie mee kan spelen. 
 
Groetjes, Fleur 
 
Noot van de redactie: Omdat de Muzikids tijdelijk even stoppen met repeteren 
(zie elders in Bloasproat), is dit voorlopig even de laatste ‘Muzikids aan het 
woord’. 
 

 
 
 
 
Door Jan Ewals 
 
Op het hoogtepunt van de zomer, vrijdag 26 juli (40 
graden), ging het gezelschap op weg naar Luxemburg. 
Direct werd koers gezet naar Bollendorf waar een 
kanotocht wachtte en vervolgens een warme maaltijd in de 

tuin van onze vriend Kurt Allar. 
 
Met die hoge temperaturen kwam zo'n kanotocht wel goed uit. Op het water was 
het iets koeler en als je geluk had gooide een of andere onverlaat - of je eigen 
peddelmaatje - af en toe een frisse klats water over je heen. Over het prachtige 
riviertje de Sauer gingen we naar het 17 (!) km verderop gelegen plaatsje Minden 
waar de Sauer en de Prüm samenkomen. Onderweg passeerden we het kasteel 
Bollendorf en het beroemde plaatsje Echternach. 

Muzikids aan het woord 

Dè stûtter nie toert door Luxemburg 
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Bij terugkomst op het 
vertrekpunt konden we ons 
opfrissen in een werkelijk 
steenkoude douche 
(brrrrr). Later bleek, dat we 
muntjes hadden kunnen 
kopen voor warmer 
water....... 
 
Maar goed, opgefrist dus 
naar Kurt en zijn vrouw 
Doris. Daar bleek, dat Jan 
Nillesen, onze saxofonist, 
een heerlijke warme 
maaltijd had bereid en Kurt 

zorgde voor enkele kratten Bitburger (Abends Bit, morgens fit!). Het geheel werd 
afgesloten met een serenade voor Kurt en Doris. Het is wel ‘lekker’ spelen op 
instrumenten die in de gloeiende zon hebben gelegen........ 
 
Die nacht werd de hitte weggespoeld door de regen. En de volgende dag regende 
het nog. Ook in Clervaux waar we ons eerste officiële concert hadden. Maar 
gelukkig 
speelden we 
overdekt en ook 
het terras waar 
de talrijke (37) 
toeschouwers 
zaten was 
regenvrij. 
Blijkbaar 
maakte ons 
optreden indruk. 
Want één 
toeschouwer 
kwam spontaan 
vijf euro geven voor ‘de prachtige muziek die ze hoorde’. 
 
Daarna weer vlug verder want ons volgende optreden stond gepland in Remich 
aan de Moezel (helemaal aan de andere kant van Luxemburg). Daar aangekomen 
begonnen we met goed eten, want daar houden we van. Het was een echt ‘Duits’ 
feest (ondanks dat het in Luxemburg was). Lange tafels met wijn en bier en aan 
weerskanten drinkende en etende mensen. Alles wat we speelden vonden ze 
mooi en hier en daar begon men ook al te dansen.  
Al met al wederom een geslaagd optreden. Moe, maar vol(daan) keerden we 
terug naar de jeugdherberg in Larochette. 

2 willekeurige deelnemers aan de kanotocht 
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De laatste dag (zondag 28 juli) brak aan. Op het programma stond om te beginnen 
een concert op de Place d'Armes in Luxemburg-stad. Altijd weer een prachtige 
plek om een concert te geven. We speelden nét na de hoogmis en moesten 
daarom ‘dementsprechende Kleidung’ dragen. Dat betekende zwarte schoenen, -
sokken en -broek. En verder een smetteloos witte bloes. Maar dat verhinderde 
niet dat het een swingend optreden werd. Zoals gebruikelijk weer veel 
fotograferende Japanners of Chinezen (ik kan ze maar niet uit elkaar houden) die 
hun enthousiasme niet onder stoelen of banken staken (Jan Stoffelen kan er over 
meepraten, want die was er vorig jaar getuige van). Jammer was, dat het concert 
na anderhalf uur plotseling afgebroken moest worden. De voorbereidingen voor 
een concert door een andere beroemde club vonden op ons podium plaats. Maar 
goed, financieel hebben we er niet onder geleden............ 
 
En dan, diezelfde middag het slotconcert bij de kasteelruïne van Larochette. De 
hele familie van Niels, onze jeugdige harmonie-slagwerker, was er toevallig ook! 
De laatste krachten werden aangesproken en we bliezen (behalve Bert de 
slagwerker) dat de stukken er vanaf vlogen. Zowel de bezoekers van het kasteel 
als de vele kermisgangers in het dorp (dat letterlijk aan onze voeten lag) konden 
genieten van een heel afwisselend programma en de eerste groep waardeerde dat 
ook bijzonder. Of de kermisgangers het ook waardeerden konden we niet zien 
want die bevonden zich beneden in het dal. 
 

De jeugdherberg van Larochette (hij is helemaal blauw!) 
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Iets te vroeg moesten we stoppen met het concert want ook deze middag begon 
het weer te regenen. Na afloop vroeg de ‘kasteelheer’ ons nadrukkelijk om 
volgend jaar weer terug te komen. 
 
Bij de jeugdherberg aangekomen vervolgens de fietsen van Koen en Luc achterop 
de auto geprutst en door de zeikende regen terug naar Vierlingsbeek. 
 
Tenslotte danken we natuurlijk Jan Nillesen voor het heerlijke eten en Harm 
Martens voor het helemaal gratis ter beschikking stellen van de bus om al onze 
instrumenten te vervoeren. 
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Door Jan Ewals 
 
Voor enkele oudere muzikanten van onze harmonie is Jos 
een begrip. Van het einde van de jaren ‘60 tot het begin van 
de jaren negentig van de vorige eeuw was hij 25 jaar 

dirigent van onze vereniging. Trouwens, ook de jongere leden kennen zijn naam 
nog wel. De schrijver van de vele Scherzandootjes in dit blad. 
 
Op 8 juni is Jos, 88 jaar oud, na een lang leven met en voor muziek overleden. 
 
Zoals gezegd werd hij eind jaren zestig dirigent in Vierlingsbeek. De harmonie 
sudderde daarvoor een beetje door de repetities en uitvoeringen heen. Maar Jos 
bracht nieuw elan voor de vereniging. Als docent aan de muziekschool en 
vakdocent aan de basisscholen wist hij de jeugd te interesseren om muzieklessen 
te gaan volgen. De harmonie plukte er de vruchten van. Want na enkele jaren was 
de bezetting van de harmonie zo goed dat we om het Nederlands Kampioenschap 
streden. En we werden ook nog eens kampioen! Ook werd deelgenomen aan de 
muziekwedstrijden van de KRO en we hebben zelfs op Soestdijk gespeeld ter 
gelegenheid van de verjaardag van koningin Juliana. 
 
Om de jeugd geïnteresseerd te houden richtte Jos het jeugdorkest BMV 
(Broekhuizen, Maashees en Vierlingsbeek) op. Vanaf 1977 werden daarmee de 
legendarische concertreizen door Luxemburg gehouden. Verder werd telkens 
met succes deelgenomen aan het Europees Muziekfestival voor de Jeugd te 
Neerpelt (België). Maar ook voor de ouderen werd het lidmaatschap van de 
harmonie nog leuker door de buitenlandse concertreizen voor de hele vereniging. 
(o.a. Wallendorf - Roth - Palzem). 
 
Begin jaren negentig vond Jos het mooi genoeg. 25 jaar was hij een succesvol 
dirigent geweest van onze vereniging. Op zijn afscheidsfeest werden enkele 
vermakelijke scenes uit Jos' dirigentenleven gespeeld. Zo kwamen zijn autorij- 
‘kwaliteiten’ in beeld en zijn entree bij een repetitie. Gerrit Ermers speelde die rol 
zo goed, dat Diny (2e dochter van Jos) uitriep: ‘Oh, zuuver onze Pap!’ 
 
De laatste jaren van z'n leven leefde Jos samen met zijn vrouw Betsie in het 
verzorgingshuis in Tienray. Maar telkens als je daar kwam informeerde hij toch 
nog belangstellend naar het wel en wee van De Herleving. 
 
Op zaterdag 15 juni hebben we afscheid kunnen nemen van Jos tijdens een door 
de fanfare St. Nicolaas uit Broekhuizen opgeluisterde uitvaartdienst. De mars 
waarmee Jos naar het graf begeleid werd was Aan mijn Vrienden (To my friends), 

Jos Rijken 1931 – 2019 
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een pronkstuk op de lijst van zijn composities. Ik wed, dat Jos daarbij tevreden 
geglimlacht heeft............. 
 
Jos heeft heel veel jeugd en ouderen in Brabant en Limburg de liefde voor muziek 
bijgebracht. Want welk middel is er mooier om je gevoelens uit te drukken dan 
met muziek. En dat heeft Jos heel goed begrepen en daarin heeft hij ons allen de 
weg gewezen. Niets was hem daarvoor teveel. En daarvoor danken we je 
nogmaals, Jos. Uit de grond van ons hart. 
 

 
 
 
 
Door Jan Ewals 
 
Bij een thuiswedstrijd van Volharding hoor je op een 
gegeven moment het Volharding-lied door de luidsprekers 
schallen. Het is nog een heel verhaal hoe dit lied 
uiteindelijk onder andere daar beland is. 

 
Rond het 75-jarig bestaan van Volharding en in datzelfde jaar (1989) het 115-
jarig bestaan van De Herleving werd eraan gedacht om samen iets blijvends voor 
Vierlingsbeek en Groeningen te maken (wat Volharding betreft kwamen daar 
Maashees en Vortum-Mullem ook nog bij). Na lang nadenken kwamen we tot de 
conclusie, dat het een leuk idee zou zijn het Volharding-lied en het Vierlingsbeeks 
Volkslied op de plaat te zetten, zoals dat toen nog heette. 
 
Maarrrr, er was helemaal geen muziek van die twee liederen. Alleen de naam van 
de ‘componist’ en tekstschrijver Frits van den Berg was bekend. Dat betekende, 
dat de melodie gezongen moest worden en op muziekcassette (een voorloper van 
de CD) worden opgenomen. Die cassette werd aan Jos Rijken, dirigent van De 
Herleving, gegeven en die stond voor de gigantische opgave daarvan een 
arrangement te schrijven voor harmonieorkest en koren. Het werd een klus van 
heb-ik-jou-daar! Maar Jos slaagde er glansrijk in want na enkele weken waren de 
partijen klaar, compleet met tekst.  
 
Zoals gezegd zorgde de harmonie voor het instrumentale gedeelte en de koren 
Vondel (‘versterkt’ met zangtalent van Volharding), Groeningen en ZEV voor het 
vocale deel. Het maken van opnamen stond nog een beetje in de kinderschoenen. 
Een deel werd bij Nillus opgenomen en een deel later in de kerk. Door de 
Spoorstraat mocht geen verkeer rijden want dat geluid zou dan ook allemaal 
opgenomen worden. Er werd nog geprobeerd het vliegverkeer boven 
Vierlingsbeek stil te leggen maar dat lukte niet. Dus maar gokken, dat er geen 
straaljagers over kwamen bulderen........ 
 

Oude noten kraken 
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Ik heb nog ‘fijne’ herinneringen aan die opnamedag. Vooral in het Volharding-lied 
kwamen nogal veel trompetsignalen voor. Die zouden we urenlang moeten 
herhalen (omdat gebruikelijk was dat alles tig keer opnieuw zou moeten). 
Daarom hadden Thom Derkx en ik afgesproken elkaar daarmee af te wisselen. 
Een avond tevoren belde Thom op, dat hij door omstandigheden verhinderd was 
mee te doen. Fijn....... 
 
Op zaterdag werd heel vroeg bij Nillus in de zaal gestart met de opnames van het 
harmonie gedeelte (behalve het slagwerk). Dat duurde en duurde en duurde.... tot 
je er blauwe lippen van kreeg. Maar na vele uren flink werken stond het er 
uiteindelijk tóch op. 
 
Met die opnames vervolgens naar de kerk. Daar moesten de koorpartijen worden 
ingevoegd. En de slagwerkpartijen ook nog. Ik hoorde later dat bij de beste 
zangers en zangeressen microfoons werden opgehangen. Bij Jan Nabuurs, de man 
met het grootste Volharding-hart, werd géén microfoon opgehangen. Desondanks 
klonk het geheel toch erg mooi. En helemaal aan het einde moesten de 
paukenpartijen er nog tussen gefrot worden. Dat ging zo primitief dat Jan Daniëls 
er bijna gek van werd. Maar ook dat lukte uiteindelijk. 
 
De volgende keer verder! 
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Gert Derkx 
 
Deze editie van Bloasproat komt oud-lid Gert Derkx aan 
het woord! 
 
Vertel eens iets over jezelf (naam, leeftijd, woonplaats, 
beroep etc.)  

Ik ben Gert Derkx, 51 jaar, opgegroeid in Vierlingsbeek maar tegenwoordig 
wonend in Arnhem. Ik heb een LAT-relatie met Marieke (45) uit Eibergen en bij 
haar woont ook haar zoon Tibbe (bijna 12). 
Ik werk als juridisch medewerker bij de rechtbank Gelderland, locatie Zutphen. 
Ons team behandelt faillissementen en schuldsaneringen. 
 
Welke periode ben je lid geweest van De Herleving? 
Ik ben zestien jaar lid geweest van de harmonie, van ergens begin jaren tachtig 
tot eind jaren negentig. 
 
Wie was er toen dirigent? 
Jos Rijken. Ik heb gehoord dat hij niet zo lang geleden is overleden. Ik heb het 
muziek maken vooral van hem geleerd, want ik heb ook les van hem gehad. 
 
Welk(e) instrument(en) heb je gespeeld? 
Bij de harmonie eerst hoorn en later saxofoon (zowel alt als tenor). 
 
Ken je nog een leuke gebeurtenis uit die tijd? 
Natuurlijk de reisjes naar Luxemburg, met het jeugdorkest maar ook met de 
harmonie. 
Ook het concours in Etten-Leur in 1995 kan ik me goed herinneren. We haalden 
een eerste prijs met promotie, onder leiding van Hans Pastoor. Een mooi 
hoogtepunt, ruim een jaar na een dieptepunt: het plotselinge overlijden van mijn 
vader, Thom Derkx, die meer dan veertig jaar trompet speelde bij De Herleving. 
De manier waarop de harmonie hem tijdens de uitvaartdienst de laatste muzikale 
eer bewees, was indrukwekkend. 
Een hele grappige gebeurtenis vond plaats tijdens een repetitie in het 
gemeenschapshuis in Overloon, ter voorbereiding op een concours. Jos Rijken 
was toen dirigent en ik speelde hoorn. Achter de hoorns stonden de pauken 
opgesteld, die werden bespeeld door Jan Daniëls. Hij moest een scheet laten en 
dacht het zo uit te mikken dat die precies in de laatste slag van een reeks 
paukenslagen zou vallen. Hij klonk er net na, als ik het me goed herinner nog in de 
maat ook. Ik heb de rest van de repetitie bijna niet meer kunnen spelen van het 
lachen. 

Hoe is het nu met.….? 
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Wat vond je het leukste aan De Herleving? 
Samen muziek maken en de gezellige praatjes na afloop van de repetities en de 
concerten. We organiseerden met een clubje ook de jaarlijkse feestavond. Zo heb 
ik een keer, verkleed als vrouw, de echtgenote van Bert Daniëls gespeeld in onze 
eigen versie van het programma In De Hoofdrol. Bert werd daar in het zonnetje 
gezet. Het spelen van zijn vrouw was een spontane ingeving en ik kon er niet 
meer onderuit. Ik was er heel zenuwachtig voor, maar ik geloof dat het wel leuk 
was. Bert vond van wel in ieder geval. 
 
Wat is de reden dat je met de harmonie gestopt bent? 
Ik ging studeren en later werken en wonen in Nijmegen.  
 
Heb je na je afscheid van De Herleving nog wel muziek gemaakt en waar?  
Jawel, ik heb in Nijmegen nog een jazzopleiding trompet gedaan. Ik heb ook nog 
een klarinet en een lesboek gekocht met de bedoeling om het instrument zelf 
onder de knie te krijgen. Dat viel tegen.  
In het openbaar heb ik nog maar één keer muziek gemaakt, tijdens het afscheid 
van de president van de rechtbank Zutphen, op altsax. Dat moet in 2010 zijn 
geweest. 
 
Bespeel je tegenwoordig nog een muziekinstrument?  
Nee, de altsax, trompet en klarinet zijn stof aan het vergaren. 
Ik ben wel altijd een groot muziekliefhebber geweest en dat is niet veranderd. 
Mijn smaak wel. Ik heb een eigen website over muziek, Opduvel.com, waarop ik 
vooral (vaak experimentele) muziek bespreek waar niet zoveel aandacht voor is. 
Ik ben dus nog veel met muziek bezig, maar niet als muzikant. 
 
Heb je nog voor een muzikaal nageslacht kunnen zorgen?  
Nee. Ik heb zelf geen kinderen. Tibbe knutselt via een programma op zijn laptop 
of tablet nog wel eens een nummer in elkaar. Hij is daar heel handig in en het is 
een heel andere manier van muziek maken dan het leren spelen van een 
muziekinstrument. Al kun je een laptop of tablet ook als een muziekinstrument 
beschouwen, natuurlijk. Het is maar hoe je het bekijkt. 
 
Heb je nog een goede raad aan onze vereniging?  
Nee. Ik ben al lang weg en volg het niet meer zo. Ik moet weer eens naar een 
concert komen luisteren. Hou me op de hoogte! 
 
Denk je er wel eens over om als herintredende muzikant terug te komen?  
Nee, dat zit er niet in. De afstand is vrij groot en ik heb een druk leven. Een 
verhuizing terug naar (omgeving) Vierlingsbeek zal er hoogstwaarschijnlijk niet 
van komen. Ik wil wel ooit weer muziek gaan maken, maar dan gewoon thuis. 
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Zondag 27 oktober 2019 Concert met harmonie Hatert Nijmegen 

Locatie: Nijmegen 
  
Zaterdag 14 december 2019 Concert Vondel i.s.m. blaasensemble De 

Herleving 
Locatie: Koningskerkje 

  
Donderdag 19 december 2019 Kerstoptreden met basisschool  

Locatie: Laurentiuskerk 
  
Zondag 23 februari 2020 Carnavalsconcert tijdens carnavalsontbijt 

Locatie: Concordia 
  
Maandag 4 mei 2020 Dodenherdenking 

Locatie: Vrijthof 
  
Pinksterweekend 2020 Concert met muziekvereniging Larochette 

(onder voorbehoud) 
  
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! 
 
 
 

4 september  Bart Derks v/d Ven 
12 september  Tim Gerrits 
18 september  Jacky Wijnen 
30 september  Wiel Nillesen 
1 oktober  Saar Winkelmolen 
4 oktober  Nienke Siebert 
6 oktober  Feline Velthuis 
12 oktober  Loes van Welie 
19 oktober  Wiep Hermens 
27 oktober  Elly Collaris 
2 november  Ellen Berkers-Jeuken 
6 november  Caroline Welbers 
10 november  Gijs Evers 
10 november  Jan Ewals 
15 november  Britt Bardoel 
23 november  Maud Geurts 
27 november  Isa de Vos 
28 november  Nancy Peeters 
30 november  Marleen Janssen 
20 december  Caithlynn van Mullekom 
21 december  Marijn Broeren 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

Verjaardagskalender 


