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Van de redactie
Hoi allemaal,
Ondanks het feit dat de activiteiten van de harmonie op dit
moment – door ons allen bekende omstandigheden – op
een zéér laag pitje staan, waren we het er als redactie over
eens dat dit geen reden is om niet weer eens een Bloasproat uit te brengen. Al
was het maar om de leden en geïnteresseerden betrokken te houden bij het reilen
en zeilen van de vereniging.
Inmiddels zijn we alweer meer dan een half jaar bezig met een aangepast
repetitieprogramma. Momenteel vindt elke dinsdag een online-repetitie plaats.
Ook al is het geen échte repetitie waar we gezamenlijk onze tanden en lippen op
een muziekstuk kapot bijten en spelen, we zien toch weer even elkaars gezicht en
kunnen van elkaar horen hoe het iedereen vergaat.
Hulde voor Eric, die er toch elke week weer een bijzonder leuke draai aan weet te
geven, zodat het niet saai wordt.
Dan heuglijk nieuws: de redactie heeft onlangs versterking gekregen, en wel in de
persoon van B ar t. B ar t speelt sinds het begin van dit seizoen met verve de
hoorn bij de harmonie. Dáár zijn we al reuze blij mee (een nieuw lid bij de
harmonie is tegenwoordig niet vanzelfsprekend meer, en dan ook nog een
hoornist!), maar dat we er dan ook meteen een te pakken hebben die zich ook
naast de muziek actief wil inzetten, dat is helemaal mooi! Zijn bijdrage aan deze
Bloasproat is overigens al flink te noemen. Verderop in het blad komt u alles over
hem te weten in Het Verhoor.
Verder in deze editie: zoals gebruikelijk nieuws van het bestuur en het
blokfluitfront, een artikel over het werk van de groenploeg, een interview met
een oud-lid in de rubriek Hoe is het nu met….?, en nog veel meer interessants en
vermakelijks!
Ook al gebeurt er op dit moment weinig in harmonieland, we hebben ons
verenigingsblad toch weer redelijk weten te vullen.
Namens de redactie veel leesplezier gewenst!
Koen Willems
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Van de bestuurstafel…
In deze nieuwe Bloasproat kunnen we niet veel meer vertellen
dan de manier waarop we met zijn allen met de coronacrisis
omgaan. Online-repeteren is het nieuwe normaal geworden,
maar we hopen dat we snel weer licht in de tunnel gaan zien
om terug te keren naar de normale manier van repeteren en ook weer concerten
mogen gaan verzorgen.
We zijn als bestuur erg trots op de manier waarop de leerlingen, de leden, de
docenten en niet op de laatste plaats onze dirigent het online-repeteren
uitvoeren. Eric weet er steeds weer nieuwe elementen aan toe te voegen om ons
bij de les te houden. Compliment hiervoor.
Ook voor de leerlingen die vanuit de huiskamer hun lessen moeten volgen is het
een bijzondere opgave om zo muziek te leren maken. Petje af voor het
doorzettingsvermogen maar ook dank voor de steun die zij hierbij ondervinden
van hun ouders en andere huisgenoten. Nog even volhouden en dan kunnen we
weer terugkeren naar het oefenen in het repetitielokaal of lesruimte.
Voor de overige leden van de harmonie is het meedoen met de repetitie van de
harmonie ook een hele klus, temeer omdat het thuis spelen de nodige
medewerking vraagt van andere huisgenoten en/of huisdieren.
Inmiddels is de groenploeg van de harmonie weer met haar werkzaamheden
begonnen en zorgt ervoor dat de plantsoenen die zij onder haar hoede heeft er
netjes en verzorgd uitzien.
We hopen dat we in de volgende Bloasproat weer wat nieuws kunnen melden
over het programma dat we in de rest van 2021 en voor 2022 willen gaan
uitvoeren.
Blijf gezond.
Het bestuur van De Herleving,
Marijn Broeren
Wiel Nillesen
Bianca Janssen
Jan Stoffelen
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Het Verhoor
B ar t
We hebben B ar t zoals eerder vermeld recentelijk mogen
verwelkomen als nieuw spelend lid bij de harmonie. Daar
zijn we erg blij mee. Maar wie is hij? Daarover meer in deze
rubriek die voor éénmaal terug van weggeweest is!
Leeftijd: Al 45 rondjes om de zon
Instrument: Hoorn
Werk: ICT’er
Hobby’s: Muziek maken/luisteren, honkbal, skiën, fotografie & van alles en nog
wat met de computer.
Favoriete eten: Pizza
Favoriete boek: A small history of nearly everything, Bill Bryson
Mooiste film: Teveel om uit te kiezen maar van films die over muziek gaan
Amadeus en Mr. Hollands Opus
Beste popgroep/artiest: Durf ik niet te zeggen. Mijn afspeellijsten in Spotify zijn
behoorlijk gevarieerd zeg maar. Dat varieert van hele oude (klassieke) muziek in
alle stijlen en vormen tot wat er nu in de top 50 staat en alles daartussen.
Leukste tv-programma: Ik kijk weinig televisie maar als ik toevallig mr. Frank
Visser tref, blijf ik kijken.
Favoriete website: YouTube
Waarom heb je voor dit instrument gekozen? Ik heb altijd een zwak gehad
voor het geluid van de hoorn. Mijn opa had een LP van De Fremersberg. Een
typisch voorbeeld van programmamuziek. Mijn opa vertelde dan het verhaal van
de jagers die terugkeren van de jacht. Het stuk opent met een roep van de bugel
of trompet die door de hoorns (de jagers) in de verte wordt beantwoord. De
jagers worden in de bergen door onweer overvallen waarna ze schuilen in een
kerk. Ik denk dat dit stuk mijn eerste herinnering aan het geluid van de hoorn is.
Luister zelf maar eens als je het stuk niet kent.
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https://www.youtube.com/watch?v=VnSklhPSBAA
Wat is je favoriete muziekstuk bij de harmonie? Ik heb nog geen favoriet.
Je gaat naar een onbewoond eiland en je mag één ding meenemen. Wat
wordt dat en waarom?
Een apparaat waarmee ik op Youtube en/of Spotify kan. Daar kom ik mijn dagen
tot het einde der tijden wel mee door.
Waar word je blij van? Klein geluk. Een mooi stuk muziek, een fluitende vogel.
Als je vandaag ineens alles zou durven, wat zou je dan als eerste doen?
Van een hele steile berg door hele diepe sneeuw skiën!
Hoe zou je jezelf in één zin beschrijven?
Kalm en goedgemutst
Omschrijf hoe je leven er over vijftien jaar uit zal zien: Over 15 jaar ben ik 60.
Ik durf er geen voorspelling aan te wagen hoe mijn leven er dan uit zal zien. Ik
hoop in elk geval dat ik dan al heel goed hoorn heb leren spelen en al heel veel
mooie muziek met jullie heb mogen maken.
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Repeteren in coronatijd
Door Will Stiphout
We gaan verder midden in het corona-gebeuren.
Het seizoen valt compleet in duigen, terwijl we zo
voortvarend begonnen in een groter en uitgebouwd klein
zaaltje wat dus ook prettiger repeteren was. Maar het geluk
zat ons niet mee want door de corona-regels kwamen de repetities weer stil te
liggen. Het carnavalsgebeuren waaronder zondagmorgen vlag hijsen, het
carnavalsconcert, maandag de optocht, het borrel uurtje (of uurtjes): alles
afgelast.
Na enkele weken werd het digitale repeteren weer ingevoerd wat zijn vruchten af
moet werpen als we weer normaal mogen repeteren. Hopelijk valt er nog een
afsluitend concert te organiseren begin juli, dan hebben we nog iets omhanden.
Dus op naar een gezondere periode zodat we weer kunnen doen wat we
graag doen: MUZIEK maken!

Hulde aan de groenploeg
Door Koen Willems
Sinds een paar jaar verzorgt de harmonie het onderhoud van
een deel van het openbaar groen in Vierlingsbeek. Een aantal
keren per jaar worden de perkjes, borders en groenstroken in VierlingsbeekZuidwest
(lees:
Prins
van
Oranjestraat en omstreken) onder
handen genomen. Met schoffel,
snoeischaar, hark en aanverwante
artikelen
gewapend
trekt
de
groenploeg ten strijde om het
oprukkende groen de baas te blijven,
zodat het er weer spik en span komt
uit te zien.
Voor dit werk ontvangt de vereniging
jaarlijks een financiële bijdrage van
de gemeente Boxmeer.
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De groenploeg wisselt
per
keer
van
samenstelling, maar we
mogen toch wel stellen
dat er sprake is van een
vaste harde kern. Deze
bestaat voornamelijk uit
pensionado’s die veelal
ook doordeweeks het
tuingereedschap
ter
hand nemen.
Weer en wind worden
getrotseerd, en het moet
echt zuidwestenstorm
zijn wil de groenploeg
thuisblijven.
Een van de vaste gezichten
is Jan Welbers. Hij is de man
die altijd komt aangereden
met zijn zwarte bolide en
hoge aanhanger, waarin het
groenafval afkomstig uit de
plantsoenen wordt gestort.
Aan het eind van elke
‘schoffel- en snoeisessie’
wordt
de
torenhoge
aanhanger (die dan nog
maar
nét
onder
de
lindebomen
aan
de
Spoorstraat door past) door
Jan behendig naar de milieustraat in Overloon gereden. Want ook al geniet Jan nu
al een paar jaar van zijn pensioen, het chauffeursvak is hij nog niet verleerd.
Jan staat altijd voor iedereen klaar en is nooit te beroerd om mensen te helpen
met hand- en spandiensten.
Daarom verdient hij het om in het zonnetje te worden gezet (ook al heeft hij het
niet graag om in de belangstelling te staan!). Bij dezen!
Jan, hartstikke bedankt voor je inzet!
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Achter de muziek
Door B ar t
Ross Roy (Ouverture for band)
Onlangs is bij iedereen de partij voor het stuk Ross Roy in
de bus gevallen. Tijdens een van de laatste online
repetities heeft Eric kort al wat verteld over de achtergrond van dit stuk. Het zou
in elk geval al ooit eens op onze lessenaar gestaan hebben. Al moet dat lang
geleden zijn want slechts een enkeling lijkt het zich te kunnen herinneren. Op de
site van Jacob de Haan vonden we onderstaande karakterschets.
Het concertwerk werd door Jacob de Haan gecomponeerd in opdracht van de St.
Peters Wind Symphony uit Brisbane (Australië). Ross Roy is de naam van de laat
19e eeuwse monumentale villa (op de foto), waar in 1945 het St. Peters Lutheran
College is gesticht. De villa is altijd het symbool voor de school gebleven. Jacob de
Haan
beschouwt
het
monument Ross Roy in
deze compositie als een
metafoor voor de jaren
(een monument in de tijd)
die je doorbrengt op
school,
waarin
je
persoonlijkheid voor een
groot deel wordt gevormd.
Vandaar
dat
het
beginthema, door hem het
Ross Roy-thema genoemd,
aanvankelijk
een
monumentaal
karakter
heeft.
Karakteristiek is de voortschrijdende ritmische beweging in basregister en
slagwerk waarmee het navolgende Tempo di Marcia begint. Deze met
toonherhalingen gepaard gaande beweging is een metafoor voor de structuur en
discipline van de school. Dit vormt de inleiding tot een marciaal thema, symbool
voor het ‘doorlopen’ van de klassen tot aan het eindexamen.
Vervolgens komt opnieuw de Ross Roy-melodie aan bod, ditmaal in een
schertsende, humoristische versie. Op school moet namelijk ook tijd zijn voor een
glimlach, met andere woorden: the bright side of life. Daarna horen we hetzelfde
thema in de majeurvariant in een langzaam tempo, waarbij trots en
zelfvertrouwen tot uitdrukking komen. Dit vormt tevens de inleiding tot het
expressieve tussendeel dat liefde, vriendschap en begrip uitdrukt.
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Daarna keren we terug naar het marciale deel, maar nu in een iets andere
conceptie. De oriëntale klanken, die de overgang vormen naar het slotthema, zijn
symbolisch voor de diversiteit van culturen op school. Het karakteristieke
slotthema klinkt aanvankelijk gedragen, maar mondt uit in een feestelijke
apotheose, waarvan de slotmaten niet toevallig doen denken aan het einde van
een klassieke ouverture. Want de schooljaren kunnen worden beschouwd als de
ouverture voor de rest van het leven en zullen in de herinnering blijven als een
monument. De première van Ross Roy werd door Jacob de Haan gedirigeerd op 22
augustus 1997 in Brisbane.
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Blokfluitnieuws
Door Marjan Versteegen
De corona heeft ons allemaal in de greep. We zullen ons aan
moeten passen aan de tijd van nu.
Dat aanpassen betekent vooral out of the box denken. Nieuwe
mogelijkheden bekijken en vooral uitproberen.
Op het moment dat alles in lock down ging, heb ik meteen met de ouders van de
blokfluiters een Skype-profiel aangemaakt.
We gingen online......
Wat ben ik blij dat alle ouders heel positief hierin stonden en met me mee
dachten. Trouw zaten alle kinderen voor het beeldscherm op de afgesproken tijd.
Blokfluiten online heeft z'n voordelen maar ook zeker de nadelen.
Een groot nadeel was dat we geen actief contact meer hadden. De kinderen
kunnen niet samen blokfluiten vanwege de vertraging in het geluidoverdracht.
Dat betekent dat alle kinderen alleen moesten spelen.
Via Skype uitleggen hoe de vingers op de blokfluit moeten, wat er mis gaat als de
blokfluit piept, hulp bij het noten lezen, noem maar op. Een groot gemis.
Ik moest een groot beroep doen op de zelfstandigheid en doorzettingsvermogen
van de kinderen.
De eerste weken was het vooral spannend voor de blokfluiters. Alleen spelen is
spannend, elke muzikant weet dat. Maar je merkte dat de kinderen er aan
wennen. Het ging steeds beter en ik zag ze vooral groeien. Want je kon je niet
meer achter een andere muzikant verstoppen, je kon niet meer meespelen. Je
moest het echt zelf doen.
Als ik nu zie wat deze blokfluiters geleerd hebben, ben ik enorm trots op deze
kinderen (en ouders).
Bijna de hele blokfluitopleiding online leren blokfluiten, en toch al zover zijn
gekomen is ook iets om trots op te zijn. Wat een kanjers zijn het!
Ik hoop dat we snel weer live kunnen gaan en het examen en kennismaking met
harmonieinstrumenten kan gaan organiseren.
Voor nu: Blijf vooral gezond en ben lief voor elkaar.
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Kwintencirkel
Door B ar t
Onderstaand schema heb je vast wel eens gezien. Misschien
zijn er leden die een kopie in de muziekmap hebben? Het is
de zogenaamde kwintencirkel en je kunt er snel mee
opzoeken in welke toonsoort een bepaald stuk staat.
Beginnend bij C bovenaan (geen kruizen/mollen) kun je voor de kruizen met de
klok meelezen en voor de mollen tegen de klok in. Elk vakje naar rechts of links is
een sprong van vijf noten, vandaar de naam kwintencirkel (CDEFG, GABCD enz.).
Het kruis dat toegevoegd wordt is steeds de 7e noot van die toonladder. In de
toonladder van G is dat dus de F en dat wordt dan een Fis. In de toonladder van D
is dat de C en dat wordt dan de Cis (naast de Fis die je al had).
Voor de mollen is het steeds de 4e toon die verlaagd wordt. In de toonladder van F
is dat dus FGAB wordt Bes. In de toonladder van Bes is dat BesCDE wordt Es
(naast de Bes die je al had).
In de binnenste ring staan de mineur toonsoorten met dezelfde voortekens
aangegeven. Voor C majeur is dat dus A mineur (Am), voor G majeur is dat E
mineur (Em) enzovoort.
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Puzzel

KLARINET
HERLEVING
CRESCENDO
SAXOFOON
TROMPET
TROMBONE

DIRIGENT
EUROPAMARS
SFORZANDO
BLOASPROAT
UNISONO
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Dodenherdenking
Door Koen Willems
Dat er dit seizoen helemaal geen harmonie(gerelateerde)optredens waren, is niet geheel waar.
Op dinsdag 4 mei jl. tijdens de Dodenherdenking, waar de
harmonie normaal gesproken acte de présence geeft met een
muzikale omlijsting van de herdenkingsbijeenkomst, heeft Maurice Wijnhoven
net vóór de twee minuten stilte de Taptoe geblazen. Daarmee was de harmonie
toch vertegenwoordigd bij de editie van dit jaar. En hoe!
De Taptoe kwam spatzuiver uit zijn trompet. Omdat dit jaar de
weersomstandigheden het niet toestonden om de herdenking in de buitenlucht te
houden en deze daarom in de Laurentiuskerk plaatsvond, kwam de Taptoe extra
mooi uit de verf. Een voortreffelijke bijdrage aan deze altijd weer
indrukwekkende bijeenkomst.
Wie de herdenking én de door Maurice gespeelde Taptoe nog eens wil
nakijken/naluisteren, kan deze terugvinden via onderstaande YouTube-link:
https://www.youtube.com/watch?v=zHKBazJ4ebA
P.S. De Taptoe start op 36 min 10 sec.
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Van het internet
Door B ar t
Het
internet
staat
vol
met
interessante
wetens(w)aardigheden. In deze rubriek een kleine
selectie van de redactie om een regenachtige
zondagmiddag door te komen. Gemak dient de mens, dus als je de QR-codes scant
met je telefoon kom je meteen op de juiste pagina terecht.
Signature Series
In The Signature Series van Canada’s CBC’s Radio 2 worden door Paolo
Popp in korte stukjes de karakters besproken van de verschillende
toonsoorten. Door verschillende muziekstukken in dezelfde toonsoort
achter elkaar te plakken ontstaat een karakterschets van de verschillende
toonsoorten. ‘Zo is er G-majeur. Iedereen kent G-majeur, hij is als de
vriendelijke buurman die alle namen onthoudt. Hij is misschien niet de
slimste, maar waarschijnlijk wel een van de vriendelijkste’. ‘En wat te
denken van E-majeur? E-majeur is een optimist, een echt ochtendmens en
een tevreden iemand.’ Erg leuk om eens te luisteren bij welke
toonsoort(en) jij je het meeste thuis voelt.
Op dezelfde manier worden trouwens de instrumenten van het orkest
uitgelicht. https://soundcloud.com/thesignatureseries/sets
Fairytale of New York
Wij spelen een bewerking van dit kerstliedje van de Ierse folkpunk-band
The Pogues uit 1987. Het duet is ontzettend populair in het Verenigd
Koninkrijk en Ierland en ook de Verenigde Staten. Probeer de volgende
keer dat wij het spelen maar eens te ontdekken of je de verschillende
elementen en de sfeer van het origineel terughoort.
https://www.youtube.com/watch?v=j9jbdgZidu8
En ik heb nog zo geoefend…
We repeteren ons een slag in de rondte om tijdens het concert zo goed
mogelijk voor de dag te komen. Toch heb je niet altijd alles zelf in de
hand. Een telefoon die afgaat, bladmuziek met een eigen wil, nou ja kijk
zelf maar. In onderstaand filmpje zijn een paar van die momenten achter
elkaar gezet.
https://www.youtube.com/watch?v=vPA31kvEUyY
Eric heeft tijdens de online-repetitie al een keer een filmpje laten zien van
een Marching Band uit Amerika. Maar ook in Japan kunnen ze er wat van
getuige dit optreden van de Kyoto Tachibana Band. Hoe ze niet allemaal
tegen elkaar aanlopen is mij een raadsel. Indrukwekkend is het wel.
https://www.youtube.com/watch?v=lO4wWdhot6Q
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Er was eens….. vroeger!
Door Will Stiphout
Harmonie De Herleving bestond honderd jaar en dat moest
volgens het toenmalig bestuur (waarin onder meer zaten G.
van Heusden, G. Simons, L. Collaris, Jo Ewals; ze schieten
me zo niet allemaal meer te binnen, maar dat maakt zoveel
niet uit) groots gevierd worden. Er werd gekozen voor een dorpsfeest met een os
aan het spit en tentfeesten.
Als feestterrein werd gekozen voor de parkeerplaats tussen de school en de kerk.
Naderhand bleek dit financieel een groot succes voor harmonie De Herleving.
Er werd dan ook gekozen voor een vervolg, wat de titel Voorjaarsfeesten kreeg.
De eerste locatie werd de plek waar vroeger de noodkerk stond tussen kapsalon
Versteegen en het Oorlogsmonument aan het Vrijthof, dus midden in het dorp.
Alles goed en wel, maar het ging zo goed dat er naar een andere locatie
uitgeweken moest worden. Die werd gevonden door spontane medewerking van
garage Kusters, die achter de garage een groot stuk grond had liggen wat er toch
maar lag te liggen en waarvan de harmonie gratis gebruik kon maken en waar
tentenbouwer Jans uit Siebengewald zijn toentertijd grootste tent met extra
hoogbouw op kwijt kon.
Het succes van de feesten op deze locatie steeg tot grote hoogte, maar ook hier
kwam een einde aan omdat garage Kusters ging uitbreiden en de harmonie een
andere locatie moest zoeken. Deze werd gevonden op het toen net gerenoveerde
Vrijthof-plein (wat dus niemand zal verbazen) en met de volledige medewerking
van de toenmalige gemeente Vierlingsbeek. Op het Vrijthof hebben de
Voorjaarsfeesten door heel veel pech toch hun einde gevonden.
Wordt denk ik nog vervolgd….

Noodkerk aan het Vrijthof (met
oorlogsmonument) (bron: BHIC)
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Wist-je-datjes
Door B ar t
Wist je dat……
 Een contrabas in tegenstelling tot de cello en viool in
kwarten wordt gestemd, waar de viool en cello in





kwinten stemmen?
Je voet even groot is als de binnenkant van je onderarm van pols tot
elleboog?
De Amerikaanse componist John Cage in 1952 een stuk heeft
gecomponeerd met de titel 4’33? Het stuk bestaat uit 3 delen en bestaat uit
exact 4 minuten en 33 seconden stilte.
Petrichor de naam is voor de geur die ontstaat wanneer regen op droge
grond valt?
Het aannemelijk is dat er in de geschiedenis van het universum nog nooit
een pak speelkaarten hetzelfde geschud is?

Hoe is het nu met.….?
Marloes Ermers
Deze editie van Bloasproat komt oud-lid Marloes Ermers
aan het woord!
Vertel eens iets over jezelf (naam, leeftijd, woonplaats,
beroep etc.)
Mijn naam is Marloes Jadoul – Ermers en ik ben geboren op 9 juni 1977 in Venray.
Ik ben opgegroeid aan de Spoorstraat 50b in Vierlingsbeek. In 2000 kon ik een
baan krijgen bij een bedrijf in Maastricht en ben ik verhuisd naar de binnenstad.
Na drie jaar ben ik gaan samenwonen met Roger in Borgharen. In 2005 zijn we
getrouwd. Na een aantal jaren bij een werving en selectiebureau gewerkt te
hebben, ben ik in 2005 aan de slag gegaan als HR-adviseur bij Koenen en Co. Daar
heb ik tot maart 2012 met heel veel plezier gewerkt. Roger was in de tussentijd
gestart met zijn eigen bedrijf: een HR-adviesbureau. In 2011 was het zo druk, dat
we hebben besloten om de zaak samen te gaan runnen. Dat was een spannende
zet, maar we doen dit nog altijd ontzettend graag!
Welke periode ben je lid geweest van De Herleving?
Ik weet niet precies wanneer ik ben begonnen. Wel heb ik een foto uit 1986
gevonden die gemaakt is tijdens een concertreis van BMV. Toen speelde ik al
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klarinet. Van tevoren heb ik blokfluitles gehad van Marloes Berden. Daarom ga ik
ervan uit dat het ergens in 1985 moet zijn geweest. In 2001 ben ik gestopt.
Wie was er toen dirigent?
Tijdens mijn lidmaatschap heb ik verschillende dirigenten meegemaakt. De eerste
was Jos Rijken. Dat was een geweldig lieve man. Daarna heeft Leon Mooren het
stokje (letterlijk) overgenomen. Hans Pastoor was de opvolger van Leon en ook
Roel van Beuningen heb ik nog even meegemaakt. Volgens mij is Jan Linssen ook
nog een tijdje dirigent geweest, maar dat weet ik niet zeker.
Welk(e) instrument(en) heb je gespeeld?
Mijn eerste instrument was de klarinet. Dat was logisch, want dat speelde papa
ook. In 1995 ben ik overgestapt op basklarinet.
Ken je nog een leuke gebeurtenis uit die tijd?
We hebben zoveel dingen meegemaakt! Een van de leukste dingen was toch wel
de begintijd bij BMV, de concertreis naar Luxemburg maar ook de concerten in
Ponypark Slagharen en in de dierentuin in Antwerpen. Ook de gezelligheid tijdens
en vooral na de repetities is me altijd bijgebleven. We sloten het seizoen ook
weleens af in de zaal bij Nillesen. Een van die avonden werd een playback show
georganiseerd. Pap deed toen samen met volgens mij Jan Ewals en Kees
Heuvelmans Queen na. Nu leek het ze leuk om op het podium wat ‘witte rook’ te
laten dwarrelen. Dat hebben we geweten. Ze hadden bij Havens in Maashees
poeder meegekregen waarmee stallen gereinigd werden. Nu hadden ze zoveel
van dat spul op het podium gestrooid dat de hele zaal vol rook stond. Het alarm
ging af en iedereen moest de zaal uit.
Wat vond je het leukste aan De Herleving?
We speelden op een aardig niveau, er werden leuke concerten georganiseerd en
we hadden lol samen. Die mix maakte het leuk.
Wat is de reden dat je met de harmonie gestopt bent?
In 2000 kreeg ik dus een baan in Maastricht. In het begin ben ik nog op en neer
gereisd, maar het was op een gegeven moment niet meer te combineren met het
werk.
Heb je na je afscheid van De Herleving nog wel muziek gemaakt en waar?
In 2000 ben ik klarinet gaan spelen bij de PTT-harmonie in Eindhoven. Ze gingen
op concours en ‘konden nog wel een klarinet gebruiken’. Gert-Jan Rongen was
daar dirigent. Dat was ontzettend leuk om te doen. Ze In 2003 ben ik verhuisd
naar Borgharen. Roger speelde daar al bij de fanfare op bastrombone en ik wilde
ook weer graag muziek maken. Ik speelde nog wel af en toe piano maar dat is
toch anders. Nu zou het logisch zijn geweest wanneer ik saxofoon ging spelen,
maar die waren goed bezet. Toen heb ik voor de trombone gekozen. Daar kon
Roger me ook bij helpen. Ik heb een aantal jaren lessen genomen, want ik moest
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weer vooraan beginnen. In gedachten heb ik het instrument wel een paar keer in
de hoek gegooid... Na ongeveer een half jaar ben ik bij de fanfare mee gaan spelen.
Bespeel je tegenwoordig nog een muziekinstrument?
Helaas niet… Roger en ik hebben dus een eigen bedrijf en daar gaat veel tijd in
zitten. Daarnaast hebben we in 2017 een ‘kluspand’ gekocht, dat we zelf wilden
opknappen. De repetities in Borgharen waren op zondagochtend en dat viel niet
meer te combineren. We denken erover om het wel weer op te pakken, het bloed
kruipt waar het niet gaan kan hè.
Heb je nog een goede raad aan onze vereniging?
Ik weet dat het heel lastig is voor verenigingen om leden te binden. Dat zie je
overal terug. Mensen willen geen verplichting meer. Dat maakt het lastig. Het
belangrijkste is dat je als vereniging plezier hebt en dat ook uitstraalt. Dan komt
de rest vanzelf.
Denk je er wel eens over om als herintredende muzikant terug te komen?
Ik wil wel graag weer iets gaan doen met muziek, maar de reisafstand MaastrichtVierlingsbeek blijft toch te ver. Helaas!
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Agenda

Voorlopig is onze agenda leeg, helaas!
Zodra we weer concerten mogen organiseren, verneemt u dit hier in
Bloasproat of in de lokale media.
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Verjaardagskalender
Allemaal van harte gefeliciteerd!

13 april
21 april
30 april
2 mei
11 mei
15 mei
30 mei
6 juni
11 juni
14 juni
5 juli
9 juli
13 juli
31 juli

Jan Stoffelen
Anneriet Klein
Linn Verbroekken
Nicole Koenen
Bert Daniëls
Anne Ermers
Wilbert Wijnhoven
Jan Welbers
Lente Nieboer
Karen Ewals
Patricia Broeren
Luc Broeren
Lola van Loon
Isabel Kersten
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