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Van de redactie
Bij het begin van het nieuwe jaar nog even een terugblik op
het ‘oude’ jaar 2019. En dan met name op het - muzikaal
gezien - drukke einde ervan. Want de tweede helft van
december mag dan wel de ‘donkere dagen voor Kerstmis’
genoemd worden; voor de harmonieleden betekende het vooral licht brengen in
die periode in de vorm van deelname aan enkele mooie concerten. Het begon
allemaal met het kerstconcert van Vondel op zondagavond 15 december. Een
koperensemble van de harmonie verleende daaraan ook zijn medewerking. Het
werd een leuk, intiem concert waarbij ook enkele plaatselijke zangtalenten (plus
een viooltalent) hun opwachting maakten. Bij een volgend kerstconcert van
Vondel mag het Koningskerkje best uitpuilen met publiek, want het is al jaren
zeer zeker de moeite waard (en na afloop is het nog lang gezellig!).
Alweer vier dagen later volgde op donderdag 19 december, na een serenade aan
het gouden bruidspaar Ben en Hannie Willems, weer een concert. Ditmaal nam de
hele harmonie er samen met alle kinderen van de basisschool aan deel.
Ongelooflijk knap van de muzikale leiding om het harmoniespel en de acts van de
verschillende basisschoolgroepen zo naadloos in elkaar te laten passen. En dat
alles zonder gezamenlijke repetitie. De grote kerk was feeëriek verlicht en dat
droeg samen met de mooie muziek en de prachtige acts bij aan een zeer geslaagd
concert.
En na nog eens 4 dagen stond de Kerst Sing Along op het programma. De bomvolle
kerk was nog steeds op dezelfde manier verlicht. Een vijfkoppig koperensemble
van de harmonie verleende ook hieraan zijn medewerking. Na afloop was het
terrein voor de kerk door vuurkorven en lampjes mooi verlicht. En in die sfeer
speelde zich het ‘après-concert’ af. De uitzonderlijk milde weersomstandigheden
droegen daaraan ook een steentje bij.
Dit soort muzikale evenementen zorgt ervoor dat die donkere dagen best wel te
dragen zijn.....
En laten we daarom met deze ‘verlichte’ gedachte het nieuwe jaar 2020 in gaan.
Heel veel geluk en vooral gezondheid voor iedereen. En in muzikaal opzicht
maken we er natuurlijk een geweldig jaar van!
Jan Ewals
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Van de bestuurstafel…
Ook voor de harmonie is het nieuwe jaar begonnen en er liggen
weer heel veel uitdagingen, zoals ze dat tegenwoordig noemen,
te wachten.
Naast de voorbereidingen voor de geplande concerten gaan we op 18 januari van
een feestmiddag genieten om samen gezellig terug te zien op wat we het
afgelopen jaar gedaan hebben en vooruit te kijken naar wat ons nog te wachten
staat.
De Rabo Clubkas Campagne heeft in 2019 het mooie bedrag van € 1078,84
opgebracht. Ook de subsidie van het Prins Bernhard Cultuurfonds en de bijdrage
van de Vrienden van de Herleving zijn een welkome aanvulling op het budget,
zodat de noodzakelijke investeringen konden worden gedaan.
Het initiatief dat we hebben ondernomen om oud-leden weer warm te krijgen
voor een nieuw lidmaatschap heeft jammer genoeg nog niet tot resultaten geleid.
Er waren trouwens wel veel positieve reacties.
De leerlingenopleiding komt ook weer op stoom; er zijn nu 14 leerlingen met de
opleiding bezig, terwijl er ook 9 blokfluitleerlingen actief zijn.
In het jaar van de herdenking van de bevrijding gaan we op 14 maart een concert
verzorgen en op 30 mei krijgen we bezoek van de muziekvereniging Larochette
uit Luxemburg en mogelijk in het najaar De Herleving uit Zwaag in NoordHolland.
Ook in 2020 staat er weer van alles op het programma dat de moeite waard is om
er samen de schouders onder te zetten.
Het bestuur van De Herleving,
Marijn Broeren
Wiel Nillesen
Bianca Janssen
Jan Stoffelen
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Verslag van de optredens
Door Jan Stoffelen
Zaterdag 21 september 2019 – serenade bij gelegenheid
van het 25-jarig jubileum van Lima in Vierlingsbeek
Tegen 17.00 uur worden de muzikanten van de harmonie op
deze zaterdagmiddag verwacht op het bedrijventerrein aan het Schootsveld om
bij de firma Lima een serenade te verzorgen. Lima is al bijna 20 jaar hoofdsponsor
van de Vrienden van de Herleving, zodat bij het bedrijfsjubileum van 25 jaar
muziek van de harmonie op zijn plaats is.
Onder de feestelijk versierde overkapping is een groot aantal bezoekers
aanwezig, zodat van een tekort aan toehoorders geen sprake is. Blijkens de
gezichtsuitdrukking van Wiel en Angela is de verrassing compleet wanneer de
harmonie komt aangelopen.
Na het spelen van het eerste muziekstuk neemt Jan Stoffelen het woord en
spreekt de eigenaren van het bedrijf en hun gasten toe. Hij geeft aan dat de
harmonie en het dorp Vierlingsbeek trots zijn op deze echt Vierlingsbeekse
onderneming, die voor werkgelegenheid in het dorp zorgt. Ook is het een bedrijf
dat ondanks de tegenwerking van de provincie erin slaagde om uitbreiding van
het gebouwencomplex te realiseren.
Lima introduceert nieuwe ontwikkelingen om onder andere de consument zijn
eigen meubelen te laten ontwerpen. Hij sluit het verhaaltje af met de wens dat
Lima ook in de toekomst veel succes heeft met de verdere ontwikkeling van het
bedrijf.
Hierna speelt de harmonie de Felicitatiemars die door het publiek wordt
meegezongen en sluit met enkele andere marsen de serenade af. Wiel bedankt de
harmonie voor de muzikale hulde en nodigt allen uit om een glaasje te drinken.
Ook wordt gebruik gemaakt van de geboden gelegenheid om een kijkje in de
fabriek en showroom te nemen.
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Zondag 27 oktober 2019 – Optreden bij harmonie Hatert in Nijmegen
Op deze zondag is de harmonie naar Nijmegen getogen om bij harmonie Hatert
om 11.30 uur een uitwisselingsconcert te verzorgen. In het mooie wijkcentrum
heeft de harmonie van Hatert een grote zaal met podium beschikbaar om
concerten uit te voeren. Onze
dirigent heeft met de
muziekcommissie
een
aantrekkelijk
programma
samengesteld, zodat het
aanwezige
publiek
kan
genieten van een mooi stukje
muziek. De werken worden
door Eric zelf aangekondigd
en van de nodige toelichting
voorzien. Bij het tweede deel
van het concert wanneer de
harmonie van Hatert aan
bod komt, zijn twee jonge
muzikanten die de taak op
zich hebben genomen om de
werken aan te kondigen. Het
is een leuk afwisselend
programma, dat de beide
muziekverenigingen
laten
horen. Bij het optreden van
Hatert kwamen we ook nog
even in Polen terecht.
Na afloop kunnen alle
muzikanten
en
het
aanwezige publiek terugzien
op
een
gezellige
zondagmorgen met muziek, die voor herhaling vatbaar is. Maar dan in
Vierlingsbeek natuurlijk.
Zondag 17 november 2019 – Opluistering intocht van Sint-Nicolaas
De harmonie heeft op deze ochtend een plekje voor de kerk opgezocht om daar
de langskomende stoet van kinderen en hun ouders met Sint-Nicolaas met
muziek te verwelkomen.
Hierna gaat iedereen naar de grote zaal van Concordia om aldaar het feest voort
te zetten.
In de zaal wordt bekend gemaakt welke kinderen bij de kleurwedstrijd een prijs
hebben gewonnen. De plaatsvervangend burgemeester, wethouder Verstraaten,
verwelkomt Sint-Nicolaas en zegt dat hij erg blij is dat de Sint de weg naar
Vierlingsbeek weer heeft weten te vinden. Nadat de harmonie de Felicitatiemars
heeft gespeeld gaat een Piet op de stoel van Sinterklaas zitten en geniet met volle
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teugen van de drukte om hem heen. Hij vertelt dat hij vandaag ook jarig is en erg
blij is dat er zoveel kinderen naar zijn verjaardagfeest zijn gekomen. Sinterklaas
is niet boos op zijn Piet en geeft aan dat hij het ook wel goed is dat het feest
vandaag niet alleen voor hem is, maar voor iedereen die ook toevallig jarig is;
vandaag mag iedereen een feestje vieren van Sinterklaas.
De harmonie speelt enkele echte sinterklaasliedjes die door de volle zaal luid
worden meegezongen. Het feest is nu echt begonnen.
Tenslotte is het moment aangebroken dat de kinderen naar voren kunnen komen
om de Sint de hand te geven en hun welverdiende snoepzak in ontvangst te
kunnen nemen.
Na de middag verzamelt de harmonie zich bij De Zandpoort om ook hier de Sint
met muziek welkom te heten.
Juffrouw Marijke heeft hier de leiding en geeft aan wat er allemaal moet
gebeuren. Ook hier worden prijswinnaars van de kleurplatenwedstrijd gehuldigd.
De Zwarte Pieten dansen met de kinderen de Pietendans waarbij de harmonie de
vrolijke muziek maakt.
Er zijn ook enkele optredens van jeugdige muzikanten zoals een saxofoonsolo
met het liedje Sinterklaas Kapoentje.
Sinterklaas ziet dat er bij de harmonie ook jonge muzikanten zijn en vraagt hen
om naar voren te komen om een pepernotentraktatie in ontvangst te nemen.
Niels, Tim en Rinze gaan naar Sinterklaas toe en worden door Sinterklaas in het
zonnetje gezet (zie onderstaande foto van deze happening).

Tegen vier uur worden de cadeautjes aan de kinderen van Groeningen uitgedeeld
en mag de harmonie een plaatsje aan de bar gaan opzoeken. Ook in Groeningen is
het feest van Sint-Nicolaas begonnen.
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Zondag 15 december 2019 – Kerstconcert Zangvereniging Vondel in het
Koningskerkje
Op zondagavond 15 december speelde een koperkwintet van de harmonie
bestaande uit de muzikanten Anita Swinkels, Fred Pingen, Koen Willems, Luc
Broeren en Jan Ewals 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 Ingrid, Willem en Maartje met zang, Willy met
gitaar en Jessie met viool. Ook zongen de heren Arnold, Peter en Willem een solo
in het nummer Kings of Orient.
De pianobegeleiding werd verzorgd door mevrouw Von Reijnders.
Zangvereniging Vondel nam bij dit concert het merendeel van de uitgevoerde
werken voor haar rekening en bracht een afwisselend repertoire van bekende en
geliefde kerstmuziek ten gehore. Het geheel stond onder leiding van dirigent Eric
Roefs.
De gemengde zangvereniging Vondel kan terugzien op een zeer geslaagd
kerstconcert.
Donderdag 19 december 2019 – Serenade voor het gouden huwelijksfeest van
Hanny en Ben Willems
De harmonie ziet net voor het optreden in de kerk van Vierlingsbeek kans om bij
Concordia om 18.30 uur een serenade te verzorgen voor het gouden bruidspaar
Hanny en Ben Willems dat in de zaal haar feest viert. Hanny en Ben zijn beiden
verrast wanneer zij zien dat de harmonie zich in de zaal opstelt. Na de eerste
mars van de harmonie neemt Jan Stoffelen het woord en geeft aan waarom de
harmonie deze serenade komt verzorgen. Hanny is al 20 jaar penningmeester van
de Vrienden van de Herleving en draagt zorg voor het innen van de toegezegde
donaties. Ook is zij een warm pleitbezorger voor de harmonie en heeft er onder
andere voor gezorgd dat de harmonie een modern concertuniform ging
aanschaffen en bij de concerten door de invoering van zwarte platen op de
lessenaars een meer verzorgde uitstraling kreeg. Ook dacht zij eraan om de
harmonie voor haar concertreis naar Zwaag een hartversterkend drankje mee te
geven.
Hanny en Ben hebben beiden hun sporen verdiend in het verenigingsleven en de
gemeenschap van Vierlingsbeek. Zo was en is Ben actief bij de
boerenstandsorganisatie, de voetbalclub, het kerkkoor en Vondel, terwijl Hanny
bij de vrouwenorganisatie en gemeenteraad actief was en zich nog steeds inzet
voor het Joffershof, computercursussen en volksdansen.
Kortom: alleszins de moeite waard om hiervoor een serenade te ontvangen.
Na de muzikale hulde bedankt Hanny mede namens Ben alle muzikanten en geeft
aan dat zij trots is op De Herleving.
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Zondag 29 december 2019 – Serenade voor het gouden huwelijksfeest van
Johnny en Anneke Creemers bij De Watervogel te Maashees
Op zondagmiddag is de harmonie omstreeks half vijf present bij De Watervogel
waar Johnny en Anneke samen met hun familie, vrienden en bekenden hun
gouden huwelijksfeest vieren. De familie Creemers is van begin af aan
hoofdsponsor van de Vrienden van de Herleving.
Voldoende reden om als harmonie de gelegenheid te baat te nemen om ook een
keer iets terug te doen als dank voor de jarenlange financiële ondersteuning. Na
de eerste mars neemt Jan Stoffelen de microfoon en geeft aan dat de familie
Creemers een drogisterij met verf- en behangwinkel in de Spoorstraat runden,
daar waar nu Peter en Anneriet hun woning en bed & breakfast hebben met de
mooie naam Perron 22.
Johnny staat bekend als een aimabele man die leiding gaf aan het schildersbedrijf
dat hij uitbouwde tot een regionaal opererend bedrijf. Maar ook gaf hij op een
inspirerende wijze met groot charisma leiding aan de vrijwillige brandweer van
Vierlingsbeek. Hij bepleitte met succes bij de overheid de noodzakelijke goede
opleiding van de vrijwilligers en deed er alle moeite voor om een goede uitrusting
en voldoende materieel beschikbaar te krijgen zodat de brandweermensen hun
werk goed konden doen. Johnny werd door de brandweermannen op handen
gedragen.
Anneke was in haar element in de winkel waaraan zij leiding gaf en zelf ook aan
iedereen die dat wilde advies gaf over de drogisterijartikelen, de soorten verf en
behang. Alle klanten kregen, of ze nu veel of weinig kochten, steeds voor het
verlaten van de winkel het aanbod om een snoepje van de toonbank te nemen.
Een herinnering aan de winkel is voor menigeen de toonbank met de glazen plaat
erop zodat je goed kon zien welke snoepwaren werden tentoongesteld. Deze
toonbank heeft de harmonie nu in haar bezit en wordt gebruikt als opbergkast
voor de slagwerkinstrumenten en de muziekpartijen. Jan zegt andermaal
hartelijke dank voor het feit dat de harmonie deze kast heeft kunnen overnemen.
Na deze woorden vervolgt de harmonie de serenade met het spelen van de
Felicitatiemars, Rumisberger Marsch en sluit af met Albula.
Johnny bedankt mede namens Anneke de harmonie voor haar serenade en nodigt
allen uit om een paar consumpties te gebruiken.

Kerst Sing Along 2019
Door Koen Willems
De Kerst Sing Along is in de relatief korte periode van 3 jaar
een begrip geworden in het Vierlingsbeekse én in het
Groeningse. Na de eerste twee edities in 2017 en 2018
werd dit evenement op 23 december jl. voor de derde maal
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georganiseerd. Dat deze activiteit populair is, getuigt het publiek dat er in groten
getale op af komt en de (nog) eindeloze rijen kerkbanken vult.
Wat is er mooier om de kerst in te luiden met een dorpse samenkomst, in een
sfeervolle warme ruimte, samen meezingers zingend die muzikaal worden
begeleid door mensen uit eigen dorp en omstreken!
Naast klassiekers zoals Nu zijt wellekome, We wish you a merry Christmas, Midden
in de winternacht en Stille Nacht werden ook de ‘kerstige’ popnummers So this is
X-mas, I’m dreaming of a white Christmas en Feliz Navidad ten gehore gebracht.
Het geheel werd aan elkaar gepraat door de prachtig versierde Diny Bartels.
En werd vorig jaar een verrassingsoptreden verzorgd door een groep
doedelzakspelers uit Duitsland, dit jaar was er ook weer een surprise act! Een
groep Kerstengeltjes onder leiding van Finy van Rens voerde een mooie
balletdans uit op zoetgevooisde kerstklanken!
Na de goedbezochte Sing Along was er nog een gezellig samenzijn onder aan de
kerktrappen, waar diverse sfeervol versierde kraampjes stonden opgesteld waar
allerlei lekkernijen (waaronder chocolademelk, Glühwein, marshmallows, soep)
werden uitgedeeld.
Kortom: het was weer een geslaagd feest. En toen moest de kerst nog beginnen!
De harmonie is zeer vereerd ook een plaatsje in te mogen nemen tijdens dit
evenement; het koperensemble doet dit altijd met erg veel plezier!

Blokfluitnieuws
Door Marjan Jakobs
De blokfluiters zijn inmiddels 4 maanden bezig met het
ontdekken van muziek leren maken.
Samen met muzikanten die nog op de basisschool zitten,
hebben de blokfluiters een optreden verzorgd voor de
kerstshow op 19 december. Een spannend gebeuren maar ze hebben het
uitstekend gedaan!
Nu gaan we ons bezig houden met het leren van de resterende noten, en zo gaan
we op weg naar het blokfluitexamen.
Daarover de volgende keer meer.
Het eerste boek is bijna uit. Dat betekent dat ze alle noten van de linkse hand
kennen en nu de tweede hand gaan gebruiken.
Muziek maken blijft een samenwerking van het brein en motoriek. Dat blijkt nu
wel weer bij de kinderen.
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Ik zeg steeds: ‘De vingers moeten leren om te luisteren naar de hersenen. Dit kun
je alleen bereiken door het veelvuldig te oefenen. Doe je dat niet, dan blijven de
vingers de baas en doen ze niet wat je hersenen willen wat ze moeten doen.’
Er zijn vele studies gedaan betreffende muziek maken en de invloeden hiervan.
Hier een stukje hierover:
Wat als je zelf muziek maakt?1
Uit onderzoek blijkt ook dat muziek veel invloed heeft op mensen die zelf muziek
maken. Als je muziek maakt ben je daar op allerlei manieren tegelijk mee bezig: je
maakt bewegingen om de muziek te laten klinken, je ziet de bladmuziek voor je en je
hoort je muziek. Er zijn al verschillende onderzoeken geweest bij kinderen die
muziek maken en kinderen die geen muziek maken. Bij die onderzoeken zijn er twee
gelijke groepen kinderen genomen. Beide groepen bestaan uit kinderen met een
gemiddeld IQ. Na een paar jaar muziekles voor de ene groep blijkt dat die groep een
hoger IQ heeft. Dit komt doordat bij mensen die muziek maken de linker- en de
rechterhersenhelft beter verbonden zijn. De verbindingsbalk die de centrale schakel
is tussen de linker- en rechterhersenhelft groeit als je muziek maakt. Dit is erg
positief omdat de hersenenhelften verschillende functies hebben waarbij het
belangrijk is dat die goed samenwerken en goed op elkaar afgestemd zijn.
Muziek maken zorgt er ook voor dat pubers beter om kunnen gaan met hun
gevoelens. Muziek maken kan innerlijke verscheurdheid en sterk wisselende
stemmingen namelijk opvangen. Ook dit heeft te maken met de grotere
verbindingsbalk in de hersenen die net is beschreven.

1

Bronvermelding: infonu.nl
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Harmonie in een nieuw jasje gestoken
en 3 versleten instrumenten
Door Jan Ewals
vervangen door nieuwe
Met hulp van subsidie van het Prins Bernhard Cultuurfonds
en een hele grote bijdrage van de Vrienden van de Herleving
heeft de harmonie bij haar concertuniform nieuwe jassen
gekregen en werden drie nieuwe instrumenten aangeschaft, te weten een
bastuba, een trompet en een klarinet.
De jassen werden onlangs al gebruikt bij de intocht van Sint-Nicolaas en de
nieuwe instrumenten waren te horen bij het onlangs gehouden kerstconcert in de
kerk van Vierlingsbeek.
Op onderstaande foto zijn de nieuwe jassen en instrumenten afgebeeld.
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Op naar de top!
Door Jan Ewals
Vorig jaar op 26 mei kregen we het droevige bericht van het
overlijden
van
Alfons
Broeren,
onze
trouwe
invallertrompettist. Hij leed al enige tijd aan kanker en
helaas bleek de ziekte sterker dan de wilskracht van Alfons.
Zijn zoon Luc, onze 1e trompettist, heeft een bepaalde karaktertrek van zijn vader
overgenomen. Wat-ie in z'n hoofd heeft, heeft-ie niet in een ander lichaamsdeel.
En in dat hoofd had zich het voornemen genesteld om iets te doen aan de strijd
tegen de kanker. Luc nam het even ontroerende als moedige besluit om deel te
nemen aan de sponsorfietstocht Alpe d'HuZes. Dit houdt in, dat je al fietsend
maximaal zesmaal (!) die Alpenreus beklimt. De stichting die erachter zit heet vanwege die 6 maal - Alpe d'HuZes. De individuele fietsers of de groepen fietsers
laten zich sponsoren en het opgehaalde geld gaat naar KWF Kankerbestrijding.
Het uiteindelijke doel is kanker de wereld uit te werken.
Op het moment dat je dit leest is Luc al wekenlang keihard aan 't trainen om de
gigantische uitdaging aan te kunnen. Want je moet weten dat hij geen ‘echte’
wielrenner is en al helemaal niet iemand die regelmatig en kilometerslang 13%hellingen bedwingt...... De enige ervaring van Luc tot nu toe is de bijna jaarlijkse
‘toertocht’ naar Luxemburg (310 km in één dag). Dat betekent dus gruwelijk veel
trainen en afzien. Maar ja, wat-ie in z'n hoofd heeft......
Iedereen heeft in zijn of haar familie of kennissenkring wel te maken (gehad) met
kanker. Wil je ook meehelpen de ziekte de wereld uit te helpen, steun dan
alstublieft het initiatief van Luc. Hoe je dat kunt doen, kun je lezen in Lucs
bijdrage op de website opgevenisgeenoptie.nl en daarna zoeken op de naam ‘Luc
Broeren’.
En verder zijn er nog twee gelegenheden om een steentje bij te dragen aan deze
actie. De eerste is op zondag 22 maart 2020. Dan organiseert de fanfare van
Vortum-Mullem (waarvan Luc ook lid is) samen met de harmonie een
benefietconcert in MFA Knillus in Vortum-Mullem. De opbrengst zal gaan naar de
Alpe d'HuZes.
En tenslotte is de tweede gelegenheid een grote quiz op zaterdag 18 april 2020 in
Gryphus waarbij de opbrengst ook weer naar hetzelfde goede doel gaat.
Luc, erg dapper van je en heel veel moed en succes toegewenst!
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Kerstmusical: een mooie
samenwerking tussen school en
harmonie
Door Koen Willems
Net als twee jaar geleden organiseerden de basisschool en
harmonie ook dit keer weer een kerstmusical. Tijdens deze derde editie was het
thema ‘Sterren stralen’. En deze titel werd zeker eer aangedaan: de sterren,
bestaande uit de peuters van Spring en de leerlingen van alle basisschoolgroepen,
straalden dat het een lieve lust was!
Op de door de harmonie ingestudeerde muziek (voornamelijk kerstmuziek, hoe
kan het ook anders) lieten alle groepen hun ingestudeerde dansacts zien. Als je
nagaat dat pas na Sinterklaas wordt gestart met de voorbereidingen voor dit
optreden en de effectieve repeteerperiode dus hooguit 10 dagen betreft, dan kan
geconcludeerd worden dat dit een knappe prestatie is!
Onze Laurentiuskerk, die elk jaar leger en leger wordt, was omgetoverd tot een
geweldig decor, met podium (met dank aan Jan en Wiel Nillesen en Will Stiphout),
versierd door de leerlingen zelf en prachtig uitgelicht door Allround DJ Mark.
Een geslaagde musical kan wel gezegd worden, mogelijk gemaakt door een
geslaagde samenwerking tussen basisschool en harmonie die hopelijk nog jaren
blijft bestaan!
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Oude noten kraken
Door Jan Ewals
Dit wordt dan het tweede deel van het verhaal over het
(audio)plaatje met het Vierlingsbeeks Volkslied en het
Volhardinglied.
Zoals jullie de vorige keer hebben kunnen lezen kostte het heel veel moeite om
met beperkte middelen een muziekopname te kunnen maken. Maar uiteindelijk
na een hele zaterdag ploeteren én ook nog een stukje van de zondag stond het er
dan toch op.
En dan de opgave om er een beetje een ‘gelikte’ platenhoes voor te maken. Ik had
thuis nog wat fotomateriaal liggen. Daarop stonden van de Volharding-dorpen
Vierlingsbeek, Maashees, Groeningen en Vortum-Mullem karakteristieke kiekjes.
Die heb ik toen voorzichtig van een scheurrand voorzien en schuin onder elkaar
geplakt. Rien Vos, dirigent van Vondel én eigenaar van een drukkerij, zorgde
linksboven en rechtsonder voor de tekst. Aan de kant van het Vierlingsbeeks
Volkslied werd met karakteristieke Vierlingsbeekse kiekjes en - een natuurlijk
andere - tekst hetzelfde procedé uitgevoerd. De mooie tekening van het hoofd van
Frits van den Berg (componist en tekstschrijver van beide liederen) kwam zo uit
het Dagblad voor Noord Limburg waarin eens een interview met Frits had
gestaan.
In de vroege zomer van 1989 vond dan het feest plaats. Volharding 75 jaar jong
en De Herleving 115 jaar (ook jong). Op het sportpark Soetendaal stond een grote
feesttent. Ik meen, dat het tijdens de receptie was dat Toon Berden - die toen
voorzitter van De Herleving was - de plaat officieel ‘onthulde’ en de eerste
exemplaren overhandigde aan de voorzitter van Volharding en aan de
burgemeester van Vierlingsbeek. Hij zal er ook wel eentje aan zichzelf
overhandigd hebben, want anders was het natuurlijk niet eerlijk.
Daarna verdrong de menigte zich om de platenverkopers, want iedereen wilde er
natuurlijk eentje hebben.........
En hiermee kwamen beide liederen eindelijk vast te liggen voor het nageslacht!
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Hoe is het nu met.….?
Marco Peeters
Deze editie van Bloasproat komt oud-lid Marco Peeters
aan het woord!
Vertel eens iets over jezelf (naam, leeftijd, woonplaats,
beroep etc.)
Marco Peeters (47): geboren in Vierlingsbeek, om precies te zijn in de Anna van
Burenstraat en daarna verhuisd naar de Vlasakker. In 1999 ben ik uit
Vierlingsbeek vertrokken naar Nijmegen waar ik in 2002 getrouwd ben met
Richard. Na jaren in Nijmegen gewoond te hebben kreeg Richard een nieuwe
uitdagende baan in Groningen, en zijn we 8 jaar geleden verhuisd naar
Eelderwolde. Kinderen, nee, biologisch is dat niet mogelijk, maar we hebben drie
jaar geleden wel de zorg van Thomas op ons genomen. Onze hond Pluto is
inmiddels ook niet meer bij ons weg te denken en zo zitten we elke avond met
zijn vieren aan het avondeten. Ik werk op dit moment als inspecteur-expertise bij
de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit en ben ik druk bezig met het
doorvoeren van het rookverbod in Nederland. Daar maak ik geen vrienden mee,
zou je denken. Maar ach, als ik mijn steentje bij kan dragen om het aantal doden
aan de gevolgen van roken (in Nederland 50 per dag) terug kan dringen tot nul, is
dat een leuke uitdaging. Binnenkort ga ik me bezig houden met het nieuwe
alcoholbeleid en de gesloten coffeeshopketen. Daarnaast heb ik een eigen bedrijf
en werk ik als drugsexpert. Ik geef met enige regelmaat les op de politieacademie.
De les gaat over de herkenning van drugsgebruikers die deelnemen aan het
verkeer of betrokken zijn bij rellen. De vrije uurtjes die ik nog over heb vul ik met
studeren. Ik volg nu een opleiding Bedrijfskunde aan de Hanzehogeschool in
Groningen, kortom ik heb genoeg te doen.
Welke periode ben je lid geweest van De Herleving?
Ow, ik moet nu even diep terug in de tijd. Ik ben begonnen volgens mij in 1980, op
de fiets met de blokfluit naar Marloes Berden. Daar zat ik dan met andere
kinderen aan een tafel die verscholen stond onder een dik prikkend perskleed. Al
snel wilde ik meer en een echt instrument spelen. De tenorsaxofoon, dat wilde ik,
en snel had ik er eentje in bruikleen, dat was de eerste ervaring met De Herleving.
Ik kreeg eerst nog saxofoonles van Mathieu Collaris, op het Hulder. Daarna, toen
ik er klaar voor was kreeg ik les van Jos Rijken. Mijn carrière bij De Herleving is in
1990 gestopt.
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Wie was er toen dirigent?
Ik heb heel lang onder het zwaaiende potlood van Jos Rijken muziek mogen
maken. Zijn opvolger Hans Pastoor, daar heb ik volgens mij nog even voor mogen
spelen. Die stond trouwens met een echt dirigentstokje te dirigeren.
Welk(e) instrument(en) heb je gespeeld?
Tenorsaxofoon
Ken je nog een leuke gebeurtenis uit die tijd?
Genoeg om op te noemen, het was een hele leuke tijd! Ik zal het beperken tot twee
gebeurtenissen.
1) Tijdens de repetitie in zalencentrum Concordia begon het buiten ongelooflijk
hard te regenen. Er viel in korte tijd zoveel water dat het riool dit niet meer
aankon. Het teveel aan water klotste via de toiletpotten omhoog, zo de
repetitiezaal in: wat een stinkende puinhoop.
2) De Muziekfeesten: daar keek ik altijd enorm naar uit, zeker als ik mocht helpen
‘tussen bar en buffet’. Veel optredens heb ik mogen zien en een enkele keer mocht
ik met de artiesten spreken, zo ook André Hazes waar ik zelf heb mogen
aanschouwen hoeveel bier hij in een uur naar binnen kreeg. Zangeres zonder
Naam, die heb ik ook nog gezien en tja, die dronk behoorlijke Bacardicola’s. Als
kind was ik nog meer onder de indruk van The Golden Earring en daar denk ik
nog vaak aan terug, wat een mooie tijd!
Wat vond je het leukste aan De Herleving?
De optredens, de Muziekfeesten, meedoen met BMV, de medemuzikanten, de
jaarlijkse barbecue en vooral de lach van meneer Ewals (Martin Ewals), die de
dikke trom sloeg. Wat kon ik lachen om die man, heerlijke tijden. De koude
vingers bij de carnavalsoptocht was ik altijd snel vergeten.
Wat is de reden dat je met de harmonie gestopt bent?
Ik denk als ik deze vraag zo hoor, dat het een oorzaak van beide is geweest. Ik
ging in de horeca werken en dat was altijd in de weekenden, uitvoeringen zaten
er voor mij niet meer in. Om dan door te gaan, dat voelde niet goed, wel repeteren
maar nooit naar een uitvoering. Dat ging gewoon niet meer, daar ging de zin van
over.
Heb je na je afscheid van De Herleving nog wel muziek gemaakt en waar?
Nee, ik heb naast wat familieoptredens geen noemenswaardige muziek meer
gemaakt.
Bespeel je tegenwoordig nog een muziekinstrument?
Ik heb nog wel een tenorsaxofoon in de kamer staan. Heel soms speel ik er nog
even op maar dit leidt tot grote onvrede bij Pluto, die dan hard begint te piepen.
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Heb je nog voor een muzikaal nageslacht kunnen zorgen?
We hebben de zorg van Thomas op ons genomen en hij speelt elektrische gitaar.
We hebben hem les laten nemen, zodat hij de goede ‘grepen’ leert. Hij speelt de
sterren uit, ik bedoel, van de hemel. Het gaat er soms hard aan toe maar het is wel
kwaliteit. Hij heeft me door zijn enthousiasme zelfs zover gekregen om mee te
gaan naar een concert van Metallica, wat overigens erg goed was. Of ik toen het
meeste genoot van de muziek of van de blijdschap van Thomas, dat is me tot op
heden nog niet duidelijk.
Heb je nog een goede raad aan onze vereniging?
Blijf vooral leuke muziek maken en geniet samen van de muzikale momenten en
successen!
Denk je er wel eens over om als herintredende muzikant terug te komen?
Ja, ik denk er wel eens over na, maar of het ooit gaat gebeuren is de grote vraag.
Herintreden bij De Herleving, nee, die kans is gezien de grote afstand wel heel erg
klein.
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Agenda

Zondag 23 februari 2020

Carnavalsconcert tijdens carnavalsontbijt
Locatie: Concordia

Zaterdag 14 maart 2020

Concert herdenking
Vierlingsbeek

Zondag 22 maart 2020

Benefietconcert met Vortum-Mullem i.h.k.v.
deelname Luc Broeren aan Alpe d’HuZes
Locatie: MFA Knillus

Dinsdag 24 maart 2020

Jaarvergadering
Locatie: Concordia

Maandag 4 mei 2020

Dodenherdenking
Locatie: Vrijthof

Zaterdag 30 mei 2010

Concert met muziekvereniging Larochette
Locatie: Concordia

75-jaar

bevrijding

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!
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Verjaardagskalender
Oei! In de vorige Bloasproat zijn we in de verjaardagslijst onze
saxofoonleerling Liz Bardoel vergeten te vermelden. Dit spijt ons
zeer. Hierbij willen we je dan ook nog met terugwerkende kracht
feliciteren: alsnog gefeliciteerd, Liz! (jarig op 7 november)
Allemaal van harte gefeliciteerd!
13 januari
17 januari
23 januari
25 januari
28 januari
3 februari
1 maart
8 maart
8 maart
18 maart
19 maart
21 maart
13 april
21 april

Tess Verbroekken
Pien Janssen
Rinze Kersten
Will Stiphout
Jan Nillesen
Nick Lamers
Koen Willems
Siem Jochems
Fleur Gijsbers
Bianca Janssen
John Selten
Maurice Wijnhoven
Jan Stoffelen
Anneriet Klein

- 20 -

