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Hè, hè, daar zijn we weer. Het heeft even geduurd omdat er 
niet veel nieuws was. En over de oorzaak daarvan hoeven 
we het niet meer te hebben. Die kennen we allemaal wel. 
Het carnavalsconcert bleek voorlopig het laatste publieke 

concert van De Herleving te zijn. De rest werd allemaal afgelast of naar een later 
tijdstip verschoven. 
 
We zullen het moeten doen zonder verslagen van het Herdenkingsconcert 
(Vierlingsbeek 75 jaar bevrijd), het benefietconcert voor de Alpe d’HuZes-
uitdaging van Luc Broeren, het concert met de muziekvereniging van Larochette, 
de traditionele fietstocht naar Luxemburg en de concertreis van Dè Stûtter Nie. 
 
Maar gelukkig zijn er nog genoeg andere zaken om over te schrijven. En wat dat 
betreft is het volgende zeker het vermelden waard. Want voor het eerst in de 
geschiedenis van Bloasproat is de redactie uitgebreid. En niet met de minste 
penkunstenaar van De Herleving. Het is Will Stiphout die niet alleen goed van 
tongriem gesneden is maar zich ook schriftelijk uitstekend weet uit te drukken. 
We wensen Will alvast veel succes bij het begin van zijn nieuwe carrière. 
 
Tenslotte hopen we natuurlijk allemaal, dat het leven over niet al te lange tijd 
weer ‘normaal’ zal worden. Dan kunnen we weer gewoon muziek maken zoals we 
al zo lang gewend zijn. Lekker close harmony en geen distance harmony…… 
 
Ik wens je veel leesplezier en…… zoals je weet, elke bijdrage aan Bloasproat is 
welkom. Dus als je wat te vertellen hebt, ga je gang. 
 
Jan Ewals 

Van de redactie 
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In januari 2020 hebben we u via Van De Bestuurstafel 
geïnformeerd over onze plannen voor 2020. Hoe anders is een 
en ander gelopen door de coronacrisis die ons allen werd 
aangedaan. 
 

We hebben na carnaval geen uitvoeringen meer kunnen doen en ook de geplande 
presentatie van de leerlingen moest worden uitgesteld. We zijn met inzet van de 
dirigenten Eric en Marjan en onze docenten van de muziekopleiding ‘online’ aan 
de slag gegaan en hebben allen geprobeerd er het beste van te maken. Ook de 
Vlaaienactie hebben we wegens het niet doorgaan van de kermis laten vervallen. 
De jaarvergadering werd uitgesteld maar kon toch nog op 7 juli worden 
gehouden. Hierin werden drie jubilarissen gehuldigd en werd besloten om Jan 
Ewals te benoemen tot erelid van de harmonie.  
 
We hebben van de KNMO een tegemoetkoming/bijdrage gekregen voor de 
gederfde inkomsten welke zijn opgetreden door de beperkingen van de corona-
maatregelen.  
 
Nu de vakantie weer voorbij is gaan we weer aan de slag om alles zoveel als 
mogelijk is weer op de rit te krijgen.  
 
Het bestuur van De Herleving, 
 
Marijn Broeren 
Wiel Nillesen 
Bianca Janssen 
Jan Stoffelen 

Van de bestuurstafel… 
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Door de redactie 
 
Sinds de uitgave van de vorige Bloasproat in januari/februari 
dit jaar hebben er welgeteld nog drie optredens 
plaatsgevonden van de harmonie: het carnavalsconcert op 

carnavalszondag, de optocht en een serenade.  
 
Zondag 23 februari 2020 – Carnavalsconcert 
Op zondagmorgen 23 februari is de harmonie al vroeg present bij zalencentrum 
Concordia. De muzikale omlijsting van het hijsen gaat dit jaar helaas niet door in 
verband met de slechte weersomstandigheden. 
Dus heeft de harmonie extra veel voorbereidingstijd om op het podium in de zaal 
de laatste muzikale puntjes op de i te zetten voor het carnavalsconcert bij het 
jaarlijkse dorpsontbijt.  
De zaal is net als voorgaande jaren goed gevuld met hongerige gasten. 
De harmonie zorgt die ochtend voor een gevarieerd programma, waarbij oude 
‘mupkes’ worden afgewisseld met moderne en actuelere nummers van Hélène 
Fischer, 1000 Sterre en Nao ’t Zuuje. Dit laatste nummer wordt overigens vocaal 
bijgestaan door zangers uit Venray en Vierlingsbeek. Daarnaast worden 
natuurlijk de Vierlingsbeekse carnavalsliedjes (nummers 1, 2 en 3 van de 
liedjesavond!) ten gehore gebracht, 
Na het concert, dat wederom in goede aarde is gevallen bij het publiek en 
organisatie, staat voor de inmiddels hongerige leden van de harmonie een 
ontbijtje (lees: brunch) klaar! 
 
Maandag 24 februari 2020 – Carnavalsoptocht  
Het zou er dit jaar om spannen of de harmonie met de optocht zou meerijden, 
want de weersvooruitzichten waren niet bepaald om over naar huis te schrijven. 
Maar, de weergoden waren ons goed gezind, want op het moment dat we de 
wagen bestegen, hield het op met spetteren en dat bleef zo anderhalf uur lang het 
geval! 
Zo kon de harmonie onbezorgd de carnavalsmuziek ten gehore brengen, wat door 
het publiek, dat her en der langs de route in groepjes stond opgesteld, met volle 
teugen werd opgezogen.  
De muziek klonk naarmate de tijd vorderde steeds opgewekter. Was dit 
misschien te danken aan het kratje Hertog Jan en de Bekse Borrel die de wagen op 
waren gesmokkeld? 
Na de optocht begaven zich nog heel wat leden naar Concordia om daar een 
afzakketje te pakken.  
 
 

Verslag van de optredens 
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Vrijdag 10 juli 2020 – Serenade ter gelegenheid van benoeming Jan Ewals tot 
erelid  
Stiekem verzamelen we op de hoek van de Vlasakker om Jan in het zonnetje te 
zetten. Het bestuur had Jan voorgedragen om hem te benoemen tot erelid van 
harmonie De Herleving, omdat zoals we allen weten Jan wel een heel warm hart 
heeft voor de vereniging. 
 
Nadat de harmonie enkele marschen gespeeld had onder leiding van onze dirigent 
Eric Roefs, extra overgekomen vanuit Horst, nam de voorzitter het woord. 
Nadat de voorzitter over hem de lofTROMPET gestoken had, werd Jan verteld dat 
hij tijdens de jaarvergadering unaniem benoemd was tot erelid van de harmonie.  
Wat dus echt een verrassing was voor Jan. Hij stond dan ook met de 
spreekwoordelijke mond vol tanden, maar dat nam niet weg dat hij toch nog een 
indrukwekkende speech gaf waar bijna geen eind aan kwam (wij stikten 
ondertussen natuurlijk van de dorst). Maar dit lukte toch nog. Daarna speelden 
we nog een marsch en het inmiddels bekende Lang zal hij leven, en waren we toe 
aan het ons aangereikte drankje. Later is er op gepaste afstand nog het glas 
geheven op Jan zijn benoeming, waarna we tevreden en de dorst gelest hebbende, 
huiswaarts keerden. Want muziek maken is toch een vermoeiende bezigheid! 
 

 
 
 
 
Moeder Jansen zit met haar kinderen aan tafel, vaders stoel 
is nog leeg. Jantje van vijf is nog vol van het sprookje dat de 
kleuterjuf vanmorgen verteld heeft en vraagt: “Mama, 
beginnen alle sprookjes met: ‘Er was eens....?’ ” 
Op dat moment gaat de telefoon, moeder neemt hem aan. 
Het is vader. Als ze weer aan tafel zit, zegt moeder: “Nee 

Jantje, niet alle sprookjes beginnen zo. Als je vader er een vertelt begint die met: 
‘Schat, ik moet overwerken’.” 
 

 
 
 
 
Door Marjan Versteegen 
 
Wat een vreemd maar ook uitdagend blokfluitjaar hebben we 
achter de rug. 
Zoals iedereen wel weet, zijn vanaf maart de toestanden met 
corona begonnen. Er ontwikkelde zich een nieuwe uitdaging. 

Want we mochten niet meer live blokfluiten. 
 

Blokfluitnieuws 

Moppentrommeltje 



- 6 - 

Wat nu, want ik wilde gewoon verder gaan met de lessen. In 1 week tijd hebben 
alle ouders Skype kunnen installeren! Een hele klus voor iedereen maar het was 
gelukt. Met als resultaat dat we na 1 week stilliggen weer aan de slag konden, 

maar dan virtueel, oftewel via Skype. 
 
Er kwam een gewenningsperiode, niet 
alleen voor mij, maar ook voor de 
kinderen (en ouders). De eerste week 
van skypen ging dan ook nog echt niet 
vlekkeloos. Geen geluid wel beeld, wel 
geluid geen beeld. 
Voor de meeste kinderen was dit de 
eerste kennismaking met virtueel met 
een ander praten. Best wel een feestje 
eigenlijk. Want ze hadden elkaar 
natuurlijk ook niet meer op school 
gezien. 
Dus kwam er af en toe ook een verhaal 
over nieuwe schoenen, tand eruit, en 
andere zaken die voor kinderen heel 
belangrijk zijn. 
 
Maar wat ze ook ontdekten, is dat 
beeld en geluid niet synchroon lopen. 

Waarom blokfluiten we niet tegelijk, net 
als in de les? Kwam de vraag. Nou ja, om 
dat uit te leggen wordt een technisch 
verhaal, dus dacht ik: Laat ze het maar 
ervaren. 
Ik zei: “Ik tel tot 4 en dan beginnen we 
allemaal tegelijk”. Na enkele maten 
stopten ze vanzelf, want ze hoorden 
natuurlijk dat het niet samen, maar door 
elkaar klonk. 
 
Na een korte uitleg hierover werd 
meteen duidelijk waarom dit niet kan. 
Alle kinderen kwamen dus wel als groep 
in beeld, maar moesten individueel 
blokfluiten. Hierdoor vielen ze natuurlijk 
door de mand als er niet geoefend was. 
Dat gebeurde nagenoeg geen tweede 
keer meer. 
 
Al met al ging het heel erg goed, en 

De leerlingen van seizoen 2019-2020 

De leerlingen van seizoen 2019-2020 
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ontwikkelden de kinderen zich goed door als muzikant, en mochten  zij toch 
allemaal het blokfluitdiploma ontvangen. Al was het op aangepaste wijze, zoals 
alles aangepast werd vanaf maart. 
Mijn complimenten aan alle blokfluiters (en ouders)! 
 
De nieuwe groep blokfluiters is nog niet bekend. Ik heb niet in de groepen 3 en 4 
de intro-les kunnen doen. Daarom start ik meteen na de vakantie met deze les, en 
probeer op die manier toch weer met een nieuwe groep te kunnen starten. 
 
Voor iedereen blijf gezond, let op elkaar, en samen zijn we sterk! 
 

 
 
 
 
Door Ellen Jeuken 
 
Het was een beetje aanpassen aan de regels in coronatijd, deze 
middag in ‘t Joffershof. Alle blokfluitleerlingen van juffrouw 
Marjan, papa’s en mama’s en enkele harmonieleden zaten 
allemaal keurig anderhalve meter uit elkaar langs de wand van 

het zaaltje in ‘t Joffershof. 
 
Het was natuurlijk heel belangrijk voor ze dat Marjan de diploma’s bij zich had, en 
voor iedereen een woordje met vooral lof. Wat hadden deze blokfluiters hun best 
gedaan in deze rare tijd. Ook de ouders kregen complimenten: ze hadden heel 
goed mee gedaan met de online oefeningen die Marjan had bedacht om de 
blokfluiters thuis enthousiast en aan de gang te houden.  
 
Iedereen deed een live aangepast examen tijdens de les en kwam daar goed 
doorheen! En nu de vraag… wat volgt er op die blokfluitopleiding? Normaal kon je 
tijdens zo’n introductiemiddag gewoon uitproberen welk instrument bij je past. 
Dat kon nu natuurlijk niet. Ellen vertelde de ouders hoe een vervolgopleiding op 
een instrument er uit kan zien. Wat de voordelen zijn en hoe het in zijn werk gaat. 
En onze Jeugdleden lieten op de klarinet, sax en trompet horen hoe het 
instrument klinkt en vertelden over het spelen erop. Ook de grotere 
instrumenten kwamen aan bod, zoals de trombone en de bariton. Altijd fijn als 
trouwe harmonieleden onze jeugd komen inspireren. 
 
Vanwege de bijzondere omstandigheden werd er afgesproken dat het echte 
‘uitproberen’ tijdens een proefles bij de muziekleraren zou plaatsvinden. 
Natuurlijk niet de makkelijkste omstandigheden om leerlingen voor het kiezen 
van een instrument te motiveren. Het blazen en lid zijn van een harmonie wordt 
door de corona-tijd niet minder leuk, nu maar hopen dat onze kids dat hebben 
kunnen ontdekken! 

Na de blokfluitopleiding in coronatijd….. 
s 
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Door Will Stiphout 
 
We waren met z’n allen lekker bezig tot het 
carnavalsgebeuren voorbij was. 
Want meteen na de carnaval viel het coronavirus een beetje 

koud op ons bord. Wat tot gevolg had dat de deur van ons repetitielokaal op slot 
ging. Dit was voor de muzikanten wel even slikken: 1 of 2 weken geen repetitie, 
dat is nog te verhapstukken; 3 maanden niet repeteren is toch heel andere koek. 
Tot onze dirigent Eric op de proppen kwam om digitaal te gaan toeteren (ik 
persoonlijk heb hier door omstandigheden niet aan mee kunnen doen). 
 
Ik volgde het wel. Ik ben sowieso niet zo’n computerdeskundige. Dus ik moest 
geregeld bij mijn schoondochter aankloppen om alles daadwerkelijk te kunnen 
volgen, wat best nog tegen viel. 
Er moest mee gespeeld worden met een tune die Eric online afspeelde en via jouw 
eigen partij moest je die meespelen. En het volgen daarvan ging dus echt niet 
vanzelf! 
Sommigen waren al klaar met de partij die op de lessenaar lag, voor de tune klaar 
was en dat was best een grappig gezicht om te zien. 
 
Vijf weken heeft dit kunststuk geduurd, en ik had het idee dat iedereen blij was 
dat het niet meer hoefde. We mochten weer in ons eigen repetitielokaal, met 
inachtneming van de coronaregels opgesteld door de muziekbond. Dit hield in dat 
we minimaal 2 meter (zowel diagonaal als horizontaal en verticaal) uit elkaar 
moesten zitten, wat tot op de centimeter lukte. 
 
Kortom: onze eerste repetitie na de lockdown was een feit, waarbij de zaal 
driekwart was gevuld en dit zonder publiek. Het was even wennen maar al gauw 
bleek dat iedereen zich redelijk snel aanpaste zodat er weer lekker gerepeteerd 
kon worden. 
 
Wij blij, de dirigent blij, de derde helft nog blijer tot in de kleine uurtjes! 
 
 

 

Seizoen 2019-2020  
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Door Jan Stoffelen 
 
Op dinsdag 7 juli  zijn de leden van de harmonie  in 
zalencentrum Concordia bijeen om volgens de 
coronavoorschriften de jaarvergadering te houden.  

 
De agendapunten worden vrij vlot doorgelopen. Het jaarprogramma van 2019-
2020 geeft een indrukwekkende lijst van de vele optredens waar harmonie en de 
verschillende jeugdgroepen acte de présence hebben gegeven. Een teken dat de 
vereniging een belangrijke rol vervult in Vierlingsbeek en Groeningen. Er werden 
in het afgelopen verenigingsjaar in totaal 20 optredens, concerten en serenades 
verzorgd. 
 
Bij het onderdeel financiën wordt vastgesteld dat de opbrengst van het ophalen 
van oud papier aan de lage kant blijft, de opbrengst van de vlaaienactie zelfs is 
toegenomen en de Rabobankclubkasactie meer heeft opgebracht dan in 2019 het 
geval was. Bij het agendapunt ‘Bestuursverkiezing’ wordt aangegeven dat Marijn 
Broeren aftredend maar ook herkiesbaar is. Daarnaast stelt het bestuur voor om 
Jan Ewals te benoemen tot erelid van De Herleving.  
 
Verderop in de vergadering staat de voorzitter stil bij diegenen die de vereniging 
een warm hart toedragen en waardoor de vereniging kan draaien zoals ze nu 
draait. Hierbij kan worden gedacht aan: de Vrienden van de Herleving en de 
sponsoren, Wies Willems voor haar inzet bij het onderhoud van de uniformen, 
Marjan Versteegen voor haar inzet bij de blokfluitopleiding en de 
muziekopleiding op de basisschool en de leiding van de Jeugdafdeling in de 
personen van Bernadette Wijnhoven en Ellen Jeuken die ervoor zorgen dat de 
jeugd haar weg binnen de vereniging weet te vinden. Last but not least bedankt de 
voorzitter de dirigent Eric Roefs die op een voortreffelijke wijze leiding geeft aan 
de harmonie en ook in coronatijd de online-repetities uitstekend heeft verzorgd.  
 
Het jaarprogramma voor 2020-2021 is door de coronabeperkingen erg ongewis 
maar er zal toch worden getracht om rekening houdend met de 
coronabeperkingen uitvoeringen te verzorgen.  
 
Bij het einde van de vergadering aangekomen wordt overgegaan tot de huldiging 
van Wilbert Wijnhoven, Jan Nillesen en Marijn Broeren die respectievelijk 50, 40 
en 25 jaar lid zijn van De Herleving. Jan Stoffelen laat via een groot aantal foto’s 
van de drie jubilarissen zien waarin zij op muzikaal en organisatorisch gebied 
hun beste beentje voorzetten voor de harmonie.  
 

Jaarvergadering en huldiging 
jubilarissen 
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Wilbert is al 50 jaar lid van De Herleving en speelt saxofoon. Samen met 
Bernadette, zijn vrouw die klarinet speelt, beheren zij de instrumenten die even 
niet gebruikt worden en dragen zorg voor de registratie ervan. Wilbert is ook 
actief bij de carnavalsvereniging en zat ook in het kerkbestuur, kortom een bezig 
baasje. Ook is hij niet te beroerd om wanneer dat nodig is een handje toe te 
steken bij de activiteiten die de harmonie oppakt. Hij gaat in zijn vrije tijd veel 
wandelen en heeft onder andere de Vierdaagse van Nijmegen al vele keren 
gelopen.  
 
Jan is al 40 jaar lid van de harmonie en speelt ook saxofoon. Hij is als beheerder 
en eigenaar van het Zalencentrum Concordia steeds betrokken bij de activiteiten 
van de harmonie. Hij is altijd wel in voor een geintje en weet menigeen te 
verrassen met zijn onverwachte opmerkingen. Jan is lid van de muziekcommissie 
en zit ook in de werkgroep die jubileumviering van het 150-jarig bestaan van de 
harmonie in 2024 gaat voorbereiden. In zijn vrije tijd gaat hij graag op pad met 
zijn motor en geniet dan met volle teugen van zijn lege agenda.  
 
Marijn is nu al 25 + 1 jaar muzikant bij de harmonie. Als slagwerker met een hele 
goede muzikale aanleg een onmisbare muzikant. Hij is ook actief bij Evergreen en 
de carnavalsvereniging. Hij zit al een tijdje in het bestuur en heeft daarbij een 
goede inbreng en hij voert zijn opgedragen taken erg secuur uit.  
Sinds kort vader van dochter Lise en wordt in december 2020 wederom opnieuw 
vader van……. 
In Groeningen, waar hij nu met Chantal woont, onderhoudt hij zijn tuin erg 
precies (als vakman) en teelt ook diverse soorten groenten. Ook gaat hij zich 
buigen over het onderzoek naar de haalbaarheid van een MFA voor Vierlingsbeek 
en Groeningen.  
 
De jubilarissen ontvangen allen een mooi boeket bloemen, een oorkonde en de 
bijbehorende draaginsignes worden door betreffende partners opgespeld.  
 
Hierna krijgen de leden van de vereniging de gelegenheid om de jubilarissen te 
feliciteren en wordt de jaarvergadering afgesloten.  
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De jubilarissen met partners: Bernadette, Wilbert, Chantal, Marijn, Marij en Jan 

 

 
 
 
 
Door Jan Ewals 
 
Als je een tijdje de livemuziek hebt gemist ga je vanzelf 
fantaseren hoe het allemaal ook alweer klonk. En bij mij 
ging dat al heel gemakkelijk. Want, geveld door een hevige 

rugpijn, zat ik zwaar aan de morfine. En omdat die rugpijn maar moeilijk te 
onderdrukken bleek, slikte ik die morfine als chips bij een spannende TV-
voetbalwedstrijd. En dan raak je langzaam gedrogeerd. Maar dat merkte ik pas 
veel later. 
 
Toevallig belandde ik voor enkele daagjes in het ziekenhuis. En bij het 
doornemen van m’n medicijnenarsenaal bemerkten ze, dat ik toch wel erg veel 
morfine had geslikt. Ik zou er zelfs aan verslaafd kunnen raken als ik niet gauw 
zou stoppen met m’n ongeremde inname. En verder bestond er ook nog het risico 
van waandenkbeelden. Nou, dat laatste, daar kwam ik al vlug genoeg achter. Want 
op de tweede dag van mijn verblijf hoorde ik opeens prachtige muziek klinken. 
Het leek Vondel wel. Ik dacht in een ruimte onder mijn kamer het Halleluja van 
Händel te horen en ook een deel uit het schitterende Requiem van Mozart.  Aan de 

Voor even in de zevende hemel 
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dienstdoende verpleegster vroeg ik of er onder mijn kamer een repetitie- of 
concertruimte was waar gerepeteerd werd of waar een uitvoering werd gegeven. 
Nee, die was er niet en er was trouwens ook helemaal niets te horen.  “U zult wel 
last hebben van de medicijnen”, voegde ze er nog aan toe. Nou, daar begreep ik 
helemaal niks van, want het klonk zo erg duidelijk dat het wel echt moest zijn. 
 
Enfin, ’s avonds hoorde ik nog steeds diezelfde muziek en ik hoopte dat het mijn 
slaap zou bevorderen. Maar niets was minder waar. Kijk, één keer dezelfde 
werken van Händel of Mozart en zelfs twee, drie, desnoods vier keer, dat gaat nog 
wel. Maar urenlang achter elkaar hetzelfde wordt toch wel een beetje te veel van 
het goede. En ondanks het feit dat ik volkomen van het padje bleek te zijn, kreeg 
ik toch nog een helder moment. Want als het een repetitie of concert betrof, dan 
zou het toch niet urenlang voortduren? En vooral niet met steeds twee dezelfde 
werkjes. Toen kreeg ik nóg een helder momentje. Ongelooflijk maar waar. Ik 
kwam erachter, dat de ventilator naast mijn bed op twee verschillende 
toonhoogten zoemde. En op de ene toonhoogte fantaseerde ik het Halleluja bij 
elkaar en op de daarop volgende het Requiem-deel. En zo ging dat maar door, en 
door, en door. 
 
Maar nadat ik die ontdekking had gedaan, drukte ik onmiddellijk op de ‘uit’-knop 
van de ventilator en alle muziek was ineens verdwenen. Wat een weldadige rust!  
En wat een hitte sloop heel geniepig mijn kamer binnen (de ventilator stond 
immers uit). Nu kon ik om een andere reden niet slapen. Maar ik was wel blij, dat 
ik langzamerhand weer bij verstand begon te komen. Tenminste………. dat denk ik 
zelf! 
 
En het is nu zelfs zo ver, dat ik weer verlang naar een ouderwets live-concert met 
zang en blaasmuziek. Hoelang zouden we daarop nog moeten wachten??? 
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Door Jan Stoffelen 
 
Tijdens de jaarvergadering van de harmonie, gehouden op 
7 juli in Zalencentrum Concordia, werd Jan Ewals met 

algemene stemmen benoemd tot erelid van de harmonie. 
Deze benoeming heeft Jan te danken aan zijn jarenlange tomeloze inzet voor de 
muziekvereniging. Hij heeft in 2012 al zijn 50-jarig lidmaatschap gevierd en was 
onder meer 18 jaar lang voorzitter van de harmonie. Enkele van zijn bijzondere 
kwaliteiten zijn: hij is op en top muzikant en een goede organisator op velerlei 
gebied. 
                                      
Jan beschikt over een uitgebreide talenkennis 
en heeft vooral oog en oor voor het dialect en 
allerlei taalkundige bijzonderheden. Al deze 
kwaliteiten kwamen bijzonder van pas voor 
het houden van toespraken, het geven van 
leiding aan het bestuur en het organiseren 
van evenementen en uitstapjes en het 
aanzoeken van gastspelers uit Noord-
Limburg of Oost-Brabant. Als muzikant staat 
hij altijd paraat voor de harmonie en hofkapel 
en trad heel vaak op als contactpersoon 
tussen docenten, muziekschool, de leerlingen 
en de ouders. Als organisator ging hij altijd 
voorop bij de inzet voor geldinzamelacties 
zoals de Vlaaienactie, muziekavonden, 
concerten, papierinzameling etc. 
 
Op vrijdagavond 10 juli heeft de harmonie bij 
Jan zijn huis aan de Vlasakker een serenade gebracht en hem de oorkonde, 
bloemen en een dinerbon aangereikt. Jan en zijn gezin genoten met volle teugen 
van de muzikale huldiging. In zijn dankwoord sprak Jan zijn waardering uit voor 
het verkregen erelidmaatschap en nodigde alle muzikanten ter afsluiting uit om,  
op gepaste afstand, een drankje te nuttigen.  

Jan Ewals erelid van harmonie De 
Herleving 
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Door Jan Ewals 
 
Het was aan het einde van de jaren zestig van de vorige 
eeuw. Muzikaal ging het De Herleving voor de wind. Maar 
financieel zag het er allemaal niet best uit. We moesten het 
hebben van de gemeentelijke subsidiepot en het 
verzamelen van oud papier en ijzer. Dat werd dan 

opgeslagen in de grote schuur van aannemer Gerrit Simons (penningmeester van 
De Herleving). En als de kiloprijs een beetje gunstig was werd het – inclusief een 
behoorlijk aantal kilo’s aan muizen – aan een opkoper verkocht. Maar het was 
allemaal geen vetpot, dus werd er gezocht naar andere inkomstenbronnen. 
 
Voorzitter Gabriël van Heusden had een goed idee. Een rijke beschermvrouwe 
benoemen zou de harmonie geen windeieren leggen, zo was zijn overtuiging. Hij 
had er al eentje op het oog. Thea Jaeger, oud-kasteelvrouwe van kasteel Hattert, 
leek hem zeer geschikt. 
Mij leek het alsof Thea een beetje Duits bloed in de aderen had, want het accent 
leek toch wat Duitsachtig. Dat verhinderde niet dat de Duitsers aan het einde van 
WO II haar kasteel tot een ruïne bombardeerden. Het kasteel waarin Thea 
geboren was en waarvan ze de enige eigenaar werd toen haar ouders waren 
overleden. Maar ze was ook nog eigenaar van heel veel hectaren grond en 
boerderijen in Nederland (onder andere de Theahoeve aan het Maarsven) en 
Duitsland. Als telg van het geslacht Van Ophoven had ze ook nog belangen in de 
pachtgronden in het Wellschmeer. Dus inderdaad, ze kwam niet berooid uit de 
oorlog tevoorschijn. Daarna ging ze wonen in haar tweede kasteeltje De 
Princepeel in de buurt van – jawel – de Van Ophovenlaan te Wilbertoord. Kortom, 
Thea, de eeuwige vrijgezel, had geld zat. En ze was al aardig op leeftijd (ook niet 
onbelangrijk!). Dat had de voorzitter allemaal heel goed gezien. 
 
Na het broodnodige geslijm met Thea werd ze beschermvrouwe. Ze werd in 
Wilbertoord opgehaald voor het bijwonen van de jaarvergaderingen van de 
harmonie. En ook bij het 100-jarig bestaansfeest gaf ze acte de présence. Je kon 
zien dat de tand des tijds behoorlijk aan haar geknaagd had, want ze droeg een 
pruik die ze als een soort muts op haar hoofd had gekwakt. Dan stond de 
scheiding van voor naar achter (zoals het moet) en dan weer van oor tot oor 
(zoals het niet moet). Maar een kniesoor die er op lette, want het ging uiteindelijk 
om de ‘vette erfenis die ons stond te wachten’. Hoogtepunten waren haar 
verjaardagen in april. We gingen dan met een delegatie van het bestuur naar haar 
kasteeltje De Princepeel. Het lag er dan heel idyllisch bij: prachtig tussen het groen 
en omzoomd door schitterend bloeiende rododendrons. Daar kwamen wij aan 
met een hartstikke dure bos bloemen voor de jarige Thea. Dat was niet erg want 
dat zou zich later tóch dubbel en dwars terugbetalen (hoopten wij). Er liep daar 

Oude noten kraken 
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ook een zéér trouwe en hulpvaardige butler annex rentmeester rond (een 
gevaarlijk element in verband met de verdeling van de erfenis!). Die voorzag ons 
van drank en spijs in de vorm van taart en koffie/thee. Later volgde min of meer 
verplicht het naar binnen werken van enkele borreltjes mierzoete likeur waar je 
hele mond van plakte. 
 
Uiteindelijk verwisselde Thea Jaeger – Van Hattert (zoals ze zich noemde) het 
tijdelijke met het eeuwige. Met ons ‘verjaardagsclubje’ gingen we naar haar 
uitvaart in de kerk van Wilbertoord. We dachten na afloop naar de notaris te 
moeten om te horen te krijgen welke hoeveelheid geld De Herleving ten deel zou 
zijn gevallen. Maar nee, er kwam geen notaris aan te pas. Evenmin als een 
koffietafel. Onderweg naar huis stelde de voorzitter ons gerust met de opmerking 
dat we binnen enkele weken heus wel bericht zouden krijgen over de te 
verwachten kapitaalinjectie. 
 
Maar ook dat bericht bleef uit en het enige dat we via te horen kregen was dat de 
butler/rentmeester alles geërfd had. Wat had hij goed gedaan en wat hadden wij 
dan verkeerd gedaan?  
Ja, lezer, laat daarop je fantasie maar eens los………………………ik weet het ook niet! 
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Eugène Arts 
 
Deze editie van Bloasproat komt oud-lid Eugène Arts aan 
het woord! 
 
Vertel eens iets over jezelf (naam, leeftijd, woonplaats, 
beroep etc.) 
Eugène Arts (59 jaar), geboren en getogen in 

Vierlingsbeek aan de Grotestraat. Na een geweldige tijd in Bèèk ging ik op mijn 
18e studeren en dus zou ik op kamers gaan. Het leek me heel leuk om eens andere 
kanten van Nederland te zien. En om niet meteen ten onder te gaan in het grote-
steden-geweld werd het Wageningen, toentertijd (en misschien nog steeds wel) 
een knusse stad met een onnoemelijk gezellig studentenleven waar je elkaar net 
als in Bèèk allemaal kende. Na een tussenstop in Delft ben ik uiteindelijk in 
Groningen beland om promotieonderzoek te doen aan het bevruchtend vermogen 
van zaadcellen. Een paar jaar in het Noorden leek me wel interessant, dit gold 
sowieso voor het onderzoek, maar natuurlijk is de stad hartstikke leuk en er is 
veel te doen op cultureel gebied. Na een paar jaar alleen maar onderzoek gedaan 
te hebben, kwam ik er wel achter dat het een onzeker bestaan zou betekenen en 
er nauwelijks droog brood mee te verdienen was. Gelukkig kon ik na mijn 
promotie doorsteken naar een baan als klinisch embryoloog op het IVF-
laboratorium van het AZG (nu UMCG). Binnen de IVF (reageerbuisbevruchting) 
proberen we mensen, bij wie het zwanger worden niet vanzelf gaat, een handje te 
helpen door eicellen buiten het lichaam te bevruchten. IVF kwam in Nederland 
eind jaren ‘80 opzetten. Zeker in het begin was het heerlijk pionieren en ik heb 
vele nieuwe ontwikkelingen binnen het vakgebied zien opkomen. Verder heb ik 
het altijd erg leuk gevonden om als laboratoriumman toch behoorlijk wat 
patiëntencontact te hebben. Tegenwoordig wordt een groot deel van mijn tijd 
opgeslokt door beleid, kwaliteit en personeel, kortom: ‘management’.  
 
Eind jaren ‘90 kwam ik Ingrid tegen, die toen in Nijmegen als IVF-arts werkte 
naast een baan bij een bedrijf voor geneesmiddelenonderzoek. Na een paar jaar 
LAT-relatie (waarbij ik ook Nijmegen goed leerde kennen) verhuisde het bedrijf 
van Ingrid puur toevallig naar Groningen, waardoor de keuze voor onze 
woonplaats definitief (?) werd bepaald. We wonen nu in een mooi huis aan de 
rand van de binnenstad met uitzicht op de gracht. Of dit onze eindbestemming is, 
valt te bezien. Het bedrijf van Ingrid zit sinds een paar jaar in Berlijn, waar ze 2 
weken per maand werkt. Het is een genot om dan tussendoor een lang weekend 
in deze stad te zijn. 
 

Hoe is het nu met.….? 
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Welke periode ben je lid geweest van De Herleving? 
Het is zo lang geleden dat ik het niet meer precies weet, maar na de geijkte 
blokfluitlessen, ben ik op klarinet overgestapt. Eerst had ik nog les op de 
muziekschool in Boxmeer, maar al snel ging het verder in de keuken bij Jac. 
Janssen samen met Rob van ome Wim. Daarna, denk ik een jaar of 4 bij de 
harmonie tot de zomer van 1979. 
 
Wie was er toen dirigent? 
Ik heb alleen Jos Rijken meegemaakt als dirigent van harmonie en jeugdorkest. 
 
Welk(e) instrument(en) heb je gespeeld? 
Ik wou eigenlijk het liefste trompet spelen, maar moest van Jos Rijken aan de 
klarinet. 
 
Ken je nog een leuke gebeurtenis uit die tijd? 
Omdat ik als opgroeiende jongere bij de harmonie zat, beleef je de dingen wel op 
een héél bepaalde manier. Ik was uiteraard niet erg geïnteresseerd om met de 
ouderen na de repetitie aan de tap bij Nillesen te hangen, maar toch kan ik nog 
wel herinneringen opdiepen aan bier drinken in een blauw uniform. Verder vond 
ik het gewoon geweldig om muziek te maken en vooral op te treden. Zelfs op 
carnavalszondag na receptie in het uniform naar Viersen was gewoon leuk om te 
doen. Eén van de hoogtepunten was het concours in Lieshout, waar we eerst de 
sterren van de hemel gespeeld hebben en daarna nog het publiek mochten 
vermaken met een Russische medley, schitterend. Ook gingen we een keer in de 
bus naar Hilversum voor een opname in een studio, maar misschien weet ik dit 
nog goed, omdat ik toen ontzettend verliefd was op een medelid en wij de hele 
tijd in de bus tegen elkaar aan konden hangen.  
 
Wat vond je het leukste aan De Herleving? 
Zoals gezegd, een potje ‘bloazen’ vond ik echt geweldig. Maar het allerleukste was 
toch wel het Jeugdorkest, waar ik 2 jaar in gezeten heb. Hoewel de zondagmorgen 
niet een erg ideale tijd lijkt, kan ik nog de geur van Jäger im Grünewald aan Op 
den Bosch naar boven halen, verschaald bier en rook dat uit het tapijt omhoog 
kwam. En dan lekker spelen, met tegenover mij weer een ander subject van 
begeerte. Ja, pubers waren we! Blijven hangen na de repetitie, op reis door 
Luxemburg met veel optredens, nog een keer de sterren van de hemel spelen op 
een concours in Neerpelt (wat waren we eigenlijk goed!), liefdesverdriet… Dank 
jullie wel dat jullie dit allemaal geregeld hebben, dit was een fantastische tijd! Als 
ik Bloasmuziek van Gé Reinders hoor, krijg ik direct weer kippenvel en komen 
nostalgische herinneringen aan deze tijd naar boven. 
 
Wat is de reden dat je met de harmonie gestopt bent? 
Ik ging op mijn 18e op kamers in Wageningen om te studeren, dit was te ver om 
naar de repetitie te gaan. Bovendien had ik al mijn tijd nodig om de rest van het 
leven te ontdekken. 
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Heb je na je afscheid van De Herleving nog wel muziek gemaakt en waar? 
Toen ik na een jaar of 10, en eenmaal in Groningen, er na een lange relatie ineens 
alleen voor kwam te staan, kreeg ik ineens een enorme behoefte om mijn heil 
weer eens te zoeken in Bèèk. Alsof ik het had zien aankomen, had ik net daarvoor 
een 2e hands-klarinet gekocht, en ik sloot mij aan bij De Dwarsdrievers. Vanaf toen 
heb ik weer zo’n 25 jaar heerlijk kunnen ‘bloazen’ met de carnaval. Hoewel er de 
laatste jaren wat de klad in is gekomen (nu zijn we helaas niet zo jong meer…), 
heb ik toen vele onvergetelijke momenten meegemaakt. Serenade onder de 
sterrenhemel bij de Maas, de melancholische klanken van Hohe Tannen die over 
de besneeuwde daken van een nachtelijk Bèèk wegdrijven, kouwe rillingen! 
 
Bespeel je tegenwoordig nog een muziekinstrument? 
Thuis helaas nooit, en helaas zijn De Dwarsdrievers ingekakt. Maar ik sleep met de 
carnaval altijd mijn klarinet mee om als het kan een nootje mee te blazen. 
 
Heb je nog voor een muzikaal nageslacht kunnen zorgen? 
Ik heb dan wel ooit onderzoek gedaan aan het bevruchtend vermogen van 
zaadcellen, maar niet die van mijzelf. Het is er nooit van gekomen om voor 
nageslacht te zorgen. Mijn enige muzikale nalatenschap is het singletje Over and 
Out met Jeugdorkest BMV. 
 
Heb je nog een goede raad aan onze vereniging? 
Simpelweg lekker muziek maken! Blijf het voor de jeugd ook mooi maken, met 
een jeugdorkest, of op stap met de ‘bloaskapel’ met de carnaval. 
 
Denk je er wel eens over om als herintredende muzikant terug te komen? 
Er was een moment dat er mogelijk sprake was van een baan in Nijmegen. In dat 
geval had ik misschien wel weer bij de harmonie terug kunnen komen. Het is toen 
niet doorgegaan, en we zijn andere wegen ingeslagen. Het zal er nu niet meer van 
komen, denk ik. 
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Zondag 11 oktober 2020 Koffieconcert 
 Locatie: Concordia 
  
Zondag 23 mei 2021 Concert met muziekvereniging Larochette 

Locatie: Concordia 
  
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! 
 

2 mei  Nicole Koenen 
11 mei  Bert Daniëls 
15 mei  Anne Ermers 
29 mei  Froukje Evers 
30 mei  Wilbert Wijnhoven 
6 juni  Jan Welbers 
14 juni  Karen Ewals 
5 juli  Patricia Broeren 
9 juli  Luc Broeren 
13 juli  Lola van Loon 
31 juli  Isabel Kersten 
6 augustus   Bernadette Wijnhoven 
12 augustus  Johan Broeren 
17 augustus  Niels Willems 
28 augustus  Sjors v/d Zanden 
30 augustus  Fred Pingen 
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 
27 oktober  Elly Collaris 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

Verjaardagskalender 


