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Dag allemaal, 
 
Inmiddels lijkt het alsof er nooit iets is gebeurd. Het virus 
lijkt van de aardbodem verdwenen te zijn en alles mag 
weer. Als vanouds. 

 
En dat is hartstikke mooi! Je ziet nu dan ook allerlei activiteiten als paddenstoelen 
uit de grond schieten. Zo ook bij de harmonie. We hebben sinds april alweer flink 
wat optredens gehad (en er nog een aantal in het verschiet); in deze Bloasproat 
hiervan een verslag. 
 
Verder leest u in deze editie in de rubriek Het Verhoor over ons jongste 
musicerend harmonielid Tess Verbroekken (klarinet), het verhaal achter de 
evergreen You’ll never walk alone, het vervolg van het stuk van de harmonie in 
vroeger tijden en het verslag van de jaarvergadering van 8 maart. En nog veel 
meer. 
 
Ook wordt nog stil gestaan bij het feit dat we Concordia, dat toch een hele periode 
het vaste repetitiehonk van de harmonie is geweest, vaarwel hebben moeten 
zeggen. Sinds maart repeteren we overigens bij Gryphus, een waardig alternatief. 
 
Oja, en dan willen we bij dezen niet vergeten Marjan Versteegen te bedanken 
voor alle jaren dat zij de blokfluitlessen heeft verzorgd. Zij gaat na 20 jaar als 
muziekdocent een nieuwe uitdaging aan. Marjan, hartstikke bedankt en veel 
succes met de volgende stap in je loopbaan! 
 
Namens de redactie veel leesplezier gewenst! 
 
 
Koen Willems 

Van de redactie 
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Terugkijkend op de afgelopen maanden (red., vóór april) 
hebben we ondanks al onze inspanningen en repetities geen 
uitvoering kunnen verzorgen. The Final Countdown, gepland op 
18 december, moest in verband met de coronabeperkingen 

worden afgeblazen. Jammer.   
 
We hebben bij onze laatste repetitie in Concordia wel op een ludieke manier 
afscheid genomen van het zalencentrum. Inmiddels zijn we al aardig ingeburgerd 
in Gryphus waar we nu voorlopig, in afwachting van de plannen voor het nieuwe 
MFA, onze repetities kunnen houden.   
 
Op 24 april hebben we samen met Maashees het Driedorpenconcert uitgevoerd. 
Verder stonden er enkele serenades op het programma. 
Op zondag 5 juni gaan we met de muziekvereniging uit Larochette (Luxemburg) 
een uitwisselingsconcert houden. 
 
Op 8 maart hebben we onze jaarvergadering gehouden en twee jubilarissen 
gehuldigd. In deze Bloasproat treft u een verslag van deze vergadering aan.  
  
Blijf gezond.  
 
Het bestuur van De Herleving, 
 
Marijn Broeren 
Wiel Nillesen 
Bianca Janssen 
Jan Stoffelen 
 

Van de bestuurstafel… 
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Tess Verbroekken 

Zoals beloofd in de vorige Bloasproat staat Tess, een van de 
nieuwe leden én tevens het jongste spelend harmonielid, 
deze editie in de spotlights en mag zij zichzelf voorstellen. 
 
Van wie ziede gij d'r enne?  
Van Roel en Jolanda  

Leeftijd: 11 
 
Instrument: klarinet   
 
Werk: huiswerk 
 
Hobby’s: korfbal en klarinet/harmonie en met vriendinnen spelen 
 
Favoriete eten: broccolitaart  
 
Favoriete boek: Sterrekind  
 
Mooiste film: Turning Red 
 
Beste popgroep/artiest: Imagine Dragons 
 
Leukste tv-programma: GT/ST 
 
Favoriete website: spelletjes.nl  
 
Waarom heb je voor dit instrument gekozen?  
Omdat het me leuk leek. 
 
Wat is je favoriete muziekstuk bij de harmonie?    
Orion 
 
Je gaat naar een onbewoond eiland en je mag één ding meenemen. Wat 
wordt dat en waarom?  
Mijn beste vriendin, zodat het niet saai wordt  
 
Waar word je blij van?  
Mijn beste vriendin  
 
Als je vandaag ineens alles zou durven, wat zou je dan als eerste doen?   
Sky-diven  

Het Verhoor 
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Hoe zou je jezelf in één zin beschrijven?   
Een lieve grappige meid.  
 
Omschrijf hoe je leven er over vijftien jaar uit zal zien:   
Weet ik eigenlijk niet. Ik hoop dat ik dan aan het werk ben als gastouder.  
 

 
 
 
 
Door Will Stiphout 
 
Vol goede moed na onze welverdiende vakantie weer aan 
het repeteren geslagen, want de harmonie wenste op 
waardige wijze afscheid te nemen van Zalencentrum 

Concordia wat tenslotte toch een andere bestemming en eigenaar gaat krijgen. 
We wilden een avondvullend programma in elkaar zetten met voor de laatste 
keer een mooi ingerichte en aangeklede zaal.  
 
Wij met z`n allen flink aan het repeteren want het werd tenslotte kort dag. En wat 
gebeurt er? We werden onderuit gehaald door weer een coronagolf, wat 
resulteerde in weer een lock down. Gewoon om moedeloos van te worden.  
Dus u raadt het al: de avond werd gecanceld. Eerst werd nog gedacht om de 
avond om te zetten naar de middag, maar dan moesten de repetities ook naar de 
middag wat geen haalbare kaart was.  
 
Toch het nieuwe jaar in vol goede moed, maar zonder repetitie? Ja, via Zoom kon 
je online een repetitie volgen, maar dat is helaas mijn ding niet. 
 
In de tweede week van januari het persbericht van Rutte en De Jonge gekeken en 
dat pakte dus goed uit voor ons, want we mochten weer. De eerste repetitie was 
een feit op dinsdag 18 januari. Die repetitie was er een, nou-bijna-niet-te- 
omschrijven geweldig: alles vlot achter elkaar en je kon merken dat iedereen er 
ook echt zin in had. Prachtig!!!  
 
Maar wat gingen we doen nu het weer mag? Het afscheid van burgemeester Van 
Soest, het uitwisselingsconcert met Larochette en enkele serenades als het 
allemaal door zou gaan. Met de carnaval hebben we helaas geen concert kunnen 
verzorgen.  
 
Het mooiste nieuws was op dinsdag 15 februari, dat er ook echt versoepelingen 
kwamen. En met het definitieve opengaan op 25 februari hadden we weer alle 
vrijheden die we zo graag wilden. Dus kom gerust een van onze volgende 
optredens of concerten bezoeken! 
 

@ December weer corona 
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Door Jan Stoffelen 
 
Jaarvergadering en huldiging van Jacky Wijnen en Karen 
Ewals in verband met hun respectievelijk 40- en 25-jarig  
jubileum  

 
Op dinsdag 8 maart zijn de leden van de harmonie in Gryphus bijeen om de 
jaarvergadering te houden.  
 
De agendapunten worden vrij vlot doorgelopen. Het jaarprogramma van de 
afgelopen twee jaren was zeer beperkt door de coronamaatregelen. Hopelijk 
kunnen er in het komende verenigingsjaar meer optredens worden verzorgd. 
 
Bij het onderdeel financiën wordt vastgesteld dat de opbrengst van het ophalen 
van oud papier aan de lage kant blijft. Ook werden er al twee jaren geen 
vlaaienacties gehouden. 
De spaaracties van de Rabobank en de PLUS brachten wel geld in het laatje en de 
gemeente ondersteunde de vereniging met een extra coronabijdrage.   
 
Bij het agendapunt ‘Bestuursverkiezing’ wordt aangegeven dat Bianca Janssen 
aftredend maar niet herkiesbaar is. De vereniging is naarstig op zoek naar een 
nieuwe penningmeester. 
 
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 2022-2023 wordt vastgesteld. Op 24 april wordt 
deelgenomen aan het Driedorpenconcert in Maashees en op 5 juni wordt er een 
uitwisselingsconcert met de muziekvereniging Larochette uit Luxemburg 
georganiseerd. 
De voorgenomen huldiging van Karen en Jacky kan doordat beiden in verband 
met corona verhinderd zijn om de jaarvergadering bij te wonen niet doorgaan. De 
voorzitter zal ervoor zorgen dat beide jubilarissen de reeds aangekochte bloemen 
bezorgd krijgen. De huldiging van Karen, die al 25 jaar lid is, vond plaats op 

Verslag jaarvergadering 8 maart 2022 
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dinsdag 15 maart en de huldiging van Jacky die al 40 jaar lid is van de 
muziekvereniging kreeg zijn beslag op dinsdag 29 maart. 
 
Jan Stoffelen liet een aantal foto’s van de jubilarissen zien waarop zij op muzikaal 
en organisatorisch gebied hun beste beentje voorzetten voor de harmonie.  
 
Karen is al 25 
jaar lid van De 
Herleving en 
speelt klarinet en 
soms ook 
saxofoon.  Karen 
kreeg van jongs 
af aan de muziek 
met de paplepel 
ingegeven en 
groeide op in een 
erg muzikale 
familie. Op de 
foto’s was te zien 
dat Karen ook bij 
de Original 
Maastaler muziek heeft gemaakt. Ook bij de hofkapel, waar Jan, haar vader, 
leiding aan gaf, heeft Karen menig keer haar partij (klarinet of saxofoon) 
meegeblazen. 
Caroline, de moeder van Karen was bij de huldiging aanwezig en zij mocht bij 

Karen de zilveren speld opspelden die bij dit 
jubileum hoort. Karen ontving ook de oorkonde 
van de Bond. 
                            
Jacky is al 40 jaar lid van de harmonie en speelt  de 
schuiftrombone. Zij is zeer muzikaal en ook haar 
kinderen en echtgenoot Tjeerd hebben allen bij de 
harmonie hun partij gespeeld. Jacky beheert het 
muziekarchief van de vereniging en verricht bij de 
nevenactiviteiten van de harmonie de gevraagde 
hand- en spandiensten met verve. Op een van de 
foto’s van Jacky is te zien dat zij en Tjeerd een keer 
hebben meegedaan met een Bingo-quiz op de 
televisie en daar nog een mooie prijs hebben 
gewonnen. Jacky kan met recht een bezige bij 
worden genoemd.  Elly neemt de honneurs van 
Tjeerd waar en speldt Jacky de vergulde speld op 

die bij het 40-jarig jubileum hoort. Tevens ontving Jacky de oorkonde van de 
Bond.  

Caroline en Karen 
 

Caroline en Karen 
 

Jacky  
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Door Bart 
 
You’ll never walk alone  
You'll Never Walk Alone is een lied uit de musical Carousel 
van Rodgers and Hammerstein uit 1945. In de tweede akte 

van de musical zingt Nettie Fowler, het nichtje van de hoofdrolspeelster Julie 
Jordan, You’ll never walk alone om Julie te troosten en te steunen. Haar man, Billy 
Bigelow, de mannelijke hoofdrolspeler, heeft zichzelf met een mes gestoken 
terwijl hij probeert weg te rennen na een mislukte overval waarna hij in haar 
armen sterft. Het nummer wordt vervolgens in de slotscène herhaald om de 
eindexamenklas aan te moedigen waarin Louise (de dochter van Billy en Julie) 
dan zit. Billy, die de kans heeft gekregen om weliswaar onzichtbaar, voor één dag 
terug te keren naar de aarde om zichzelf te verlossen, kijkt naar de ceremonie en 
kan Louise en Julie in stilte motiveren om ondanks hun verdriet toch mee te 
zingen waardoor de krachtige tekst van de hand van Hammerstein maximaal 
effect krijgt. Door deze slotscene is het lied sindsdien in de Verenigde Staten ook 
een standaard onderdeel van veel eindexamenuitreikingen geworden. 
Het lied wordt ook gezongen bij 
voetbalclubs over de hele wereld, 
waar het op de wedstrijddag massaal 
door supporters wordt meegezongen. 
Deze traditie ontwikkelde zich bij 
Liverpool F.C. na het succes van de 
single van het nummer uit 1963 van 
de Liverpoolse band Gerry and the 
Pacemakers. En wij kennen het 
natuurlijk ook in Nederland waar het 
door de cover van Lee Towers uit 
1976 ook door de aanhangers van 
Feyenoord ten gehore wordt gebracht. 
Overigens is dat de enige versie die 
You Never Walk Alone is genoemd. Een 
belangrijk verschil met de originele 
versie is ook dat de covers in tegenstelling tot het origineel in 4/4 maat, allemaal 
in 6/8 maat zijn geschreven. Zo ook de bewerking van Larry Foster die wij op de 
lessenaar hebben en samen met het koor zullen uitvoeren bij het 
afscheidsconcert van de burgemeester op 21 mei. 
 
https://www.youtube.com/watch?v=B7YhWIzd-gc (als je goed luistert hoor je al 
wat flarden van een melodie die Rodgers een paar jaar later ook in de Sound of 
Music zou gebruiken) 
 

Achter de muziek 
 

https://www.youtube.com/watch?v=B7YhWIzd-gc
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Door Marjan Versteegen 
 
 
 
 

Blokfluitnieuws 
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Kun jij onderstaande Bèkse straatnamen terugvinden in deze woordzoeker? 
 
 
 

Puzzel 
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Door Bart 
 
Maashees 24 april 2022 – Met de hoorn op de rug fietste ik 
naar het kruispunt van Grotestraat en Hulder waar ik om 
tien over half tien had afgesproken met Karen en Koen. Stipt 
op tijd kwam ook Anoek aangefietst. De lucht was 

strakblauw en de temperatuur al behoorlijk aangenaam voor het tijdstip van de 
dag en het jaar en dus trapten we met zijn vieren met ferme tred richting 
‘Múszès’. Daar aangekomen had iedereen al snel zijn plaats gevonden maar bleek 
het slagwerk een weliswaar riante plek op het podium achter het orkest te zijn 
toebedeeld. Echter was de interactie tussen dirigent en slagwerkers tijdens de 
laatste repetities in Gryphus zorgvuldig ingestudeerd vanaf de linkerkant.  
 
Maar om iets over tienen stond alles dan toch op zijn plek en konden we beginnen 
met inspelen. Daarbij werd meteen duidelijk dat deze ruimte heel anders klonk 
dan ons repetitielokaal Gryphus. Het halve uur dat we ter beschikking hadden 
werd door Eric dan ook benut om zo links en rechts nog wat te schuren en te 
schaven aan ons geluid. Een half uur is dan zo voorbij en om half elf maakten we 
zoals afgesproken plaats zodat ook de muziekvrienden uit Maashees de lippen en 
de longen op temperatuur konden brengen. Die kozen er echter voor om lekker 
aan de bar te blijven voor zover ze al gearriveerd waren. Tijd voor ons om dus 
ook maar een kopje koffie te nuttigen en nog even bij te praten over dat wat is 
geweest en dat wat komen gaat. 
 
Vlak na elf uur klonken dan, na een korte introductie door de voorzitter van 
fanfare St. Cecilia waarin werd gememoreerd dat het Driedorpenconcert dit jaar 
door slechts twee dorpen zou worden verzorgd, de eerste serieuze tonen van  
Orion. Een werk van Jan van der Roost. We speelden daarna achtereenvolgens de 
stukken Golden Peak, Three Klezmer Miniatures, Otte e Mezzo, Sinatra in Concert 
en Easy Lover.  
 
Hierna was het dan de beurt aan fanfare St. Cecilia uit Maashees onder leiding van 
Jochem Jacobs die het tweede deel van het concert zou verzorgen. Na het inspelen 
(wat mij pas duidelijk werd toen het ingezette stuk plotsklaps werd afgeslagen) 
werd door Maashees een mooi en gevarieerd programma ten gehore gebracht.  
 
Het slotstuk van dit concert was vervolgens nog een gezamenlijke uitvoering van 
Jubilissimo. Deze jubelmars werd door het aanwezige publiek beloond met een 
daverend applaus waarmee we kunnen terugkijken op een geslaagd 
Driedorpenconcert 2022. 

Driedorpenconcert 24 april 2022  
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Door Koen Willems 
 
‘Wat is nou Bèèk zonder Concordia?’ De Zeiverzèk zong 
het begin 2000 tijdens de Liedjesoavend (waarmee zij 
toen de eerste prijs bemachtigden). Het lied was een 

eerbetoon aan (het te verhuizen) Concordia waarin werd bezongen dat de 
horecagelegenheid een niet weg te denken onderdeel van onze gemeenschap 
vormde. Het hele dorp zong het dat jaar tijdens carnaval, zonder ook maar te 
beseffen dat dit 20 jaar later werkelijkheid zou worden.  
 
De rots in de Vierlingsbeekse 
branding, letterlijk het 
sprankelende middelpunt van het 
dorp met als kapitein op het schip 
Jan Nillesen, hield dit jaar op te 
bestaan. En daarmee ook de vaste 
thuisbasis van verschillende 
verenigingen, waaronder onze 
eigen harmonie. 
 
Wij als harmonie hadden een vast 
honk waar we niets te kort 
kwamen; met Jan (als toegewijd lid van de harmonie) hadden we een 
voortreffelijk gastheer. Niets was te gek, of het kon er.  

 
Menig feest en activiteit 
hebben we hier georganiseerd, 
eerst in het pand aan de 
Spoorstraat met het 
karakteristieke geveltje, later 
in het voormalige 
gemeentehuis aan het Vrijthof.  
 
We blikken terug op een 
geweldig mooie tijd en 
bedanken Jan voor alles wat hij 
als kastelein en uitbater heeft 

betekent voor de harmonie, en natuurlijk het hele dorp. 
 
Dus: wat is nou Bèèk zonder Concordia? ‘Een dorp met een stuk uit het hart’ is 
wellicht een beetje overdreven, maar het komt dicht in de buurt! 
 
Concordia, je wordt gemist! 

Bèèk zonder Concordia 
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Door Koen Willems 
 
Driedorpenconcert zondag 24 april 2022 
Zie elders in Bloasproat. 
 

Serenade vrijdag 29 april 2022  
In verband met de 100e verjaardag van Anneke Claassen gaf de harmonie acte de 
présence tijdens de receptie in de Poort van Loon, om dit heuglijke feit te vieren. 
Vijf jaar geleden was de harmonie nog van de partij op de 95e verjaardag, die 
werd gevierd in het Pelgrimshuis in Smakt.  
Het weer was voortreffelijk, vandaar dat we buiten op het terras onze marsen, 
waaronder de Felicitatiemars, ten gehore konden brengen. Dat moest ook wel, 
want binnen hingen ze met de benen buiten! 
 
Dodenherdenking woensdag 4 mei 2022   
Na 2 jaar een alternatieve Dodenherdenking te hebben gehad, kon deze dit jaar 
weer als vanouds plaatsvinden. Vanaf het Koningskerkje begaven het gilde, de 
harmonie en het Groenings Koor gevolgd door belangstellenden zich, onder 
klanken van de processiemars Con Amore, naar het oorlogsmonument bij de kerk. 
Hier vond de ceremonie plaats met een muzikale omlijsting door harmonie en 
koor, met diverse toespraken (waaronder de wethouder en een leerling van de 
basisschool met een zelfgeschreven gedicht) en natuurlijk met de kranslegging, 
het vaandelzwaaien, de Taptoe, gevolgd door twee minuten stilte en ten slotte het 
Wilhelmus. 
Het was fijn om de herdenking weer op deze manier te kunnen houden.  
 
Serenade zaterdag 14 mei 2022 
De harmonie was zo goed als voltallig aanwezig tijdens de serenade in verband 
met het 50-jarig bestaan van de firma Evers. Het bedrijf met Marcel aan het hoofd 
is niet meer weg te denken uit de Vierlingsbeekse samenleving. Sinds een paar 
jaar huist het installatiebureau in een zeer ruim en mooi opgeknapt bedrijfspand 
op het Schootsveld. Met de wit-met-rood-geschilderde façade is het bedrijf een 
opvallende verschijning en vormt het een fraaie entree van het dorp.  
En niet te vergeten is Evers een belangrijke sponsor van de harmonie, die het dan 
ook verdiende om te worden verrast met een muzikaal cadeau. Gefeliciteerd!  
 
 

Verslag van de optredens 
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Door Will Stiphout 
 
Wat gebeurde er en wat werd er na het 100 jarig 
jubileum gedaan? (vervolg op artikel in vorige editie) 
We waren gebleven bij de contracten die verzorgd werden 
door Kees Heuvelmans en Bert Daniëls. 

 
Ik zou ze niet allemaal op gaan noemen, want daar is geen beginnen aan maar 
toch een paar om het geheugen wat op te frissen. We hebben heel veel artiesten 
mogen verwelkomen in onze feesttent. Er waren er bij die daadwerkelijk naast de 
schoenen liepen en van wie je het niet verwachtte, die deden normaal. Om er een 
paar te noemen: wat dacht u van bijvoorbeeld Teach In, Bonny St Claire, 
Andre Hazes (sr.), The Dolly Dots, Nico Haak, BZN, Imca Marina, The Golden 
Earring, De Kast en nog zo velen meer, dat ik dit hele boekje zou kunnen vullen en 
dat wil ik u niet aandoen.  
 
Maar om u in dit verhaal ook te laten genieten van een aardige anekdote over 
Imca Marina versus Bert Daniëls. Bert assisteerde uiteraard ook bij de 
werkzaamheden en zo moest hij op een middag een handje helpen bij het laswerk 
van Gerrit Ermers, die bezig was mooie nieuwe tafels voor buffets te maken (die 
nog steeds super goed in elkaar zitten). Na het vele op maat zagen van het 
vierkante buizenframe was het ook nodig om dit aan elkaar te lassen op de goede 
plaats, en hierbij verleende Bert dus assistentie.  
 
Maar waarom nou dit verhaal? hoor ik u denken. Bert en Kees moesten ‘s avonds 
naar Rijkevoort naar de toen ook zeer bekende Lentefeesten van Rijkevoort, die 
een optreden hadden gepland van Imca Marina. En dat wilden Kees en Bert zien, 
omdat de planning was om die ook te contracteren voor onze Voorjaarsfeesten.  
 
Ze werden hartelijk ontvangen door het organiserende comité en kregen een 
sfeervol mooi plekje voor bij de bühne waar ze het goed konden volgen.  
Het optreden van Imca begon en naarmate het programma vorderde kreeg Bert 
steeds meer aandacht van het publiek op de voorste rijen. Bert stond als een klein 
kind te snotteren (zo mooi vond hij het!!!!!) en zodoende kreeg hij op een gegeven 
moment meer aandacht dan Imca Marina.  Wat bleek, en dat wisten die mensen 
op de voorste rijen in Rijkevoort ook niet, dat Bert ‘s middags te veel direct naar 
het laswerk van Gerrit gekeken had en dat hem dat ‘s avonds opbrak. Hij huilde 
dus niet omdat hij Imca Marina zo prachtig vond zingen: hij had gewoon lasogen!  
 
Dus nu weer terug naar het programma van toen. Er was ook een matinee dat 
duurde tot halverwege de middag/avond. ‘s Avonds ging het 
hoofdprogramma ook weer gewoon door. En die matinees logen er ook niet om; 

Er was eens….. vroeger! 
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een vast huisorkest, meestal de New Four, en dan ook weer altijd minimaal een 
tot twee artiesten. Dit lag er aan hoe hoog het prijskaartje was, want op het eind 
ging het toch om de winst. Op een van die middagen stond er een zeer bekend 
figuur (toen al) op het podium met ook een opmerkelijke anekdote…. 
Ik moet nu stoppen want mijn vingers en ogen beginnen pijn te doen; die zijn dit 
niet gewend. 
 
Dus wordt vervolgd… 
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Door Bart 
 
 
Wist je dat…… 
 
 

• Deze editie van Bloasproat veel te lang op zich heeft laten wachten? 
• Het langste concert ooit, 639 jaar duurt? Het is begonnen op 5 september 

2001 en zal pas in 2640 klaar zijn. Het stuk As Slow As Possible van John 
Cage is origineel geschreven voor piano en duurt dan maximaal 70 
minuten als je elke noot volledig laat uitklinken. Op een speciaal gebouwd 
orgel wordt in Halberstadt (D) de versie voor orgel uitgevoerd. Op 5 
februari 2022 vond pas de 15e toonwissel sinds ruim 20 jaar plaats; 

• We de maatsoort schrijven als een breuk, maar dat het dat zeker niet is? De 
verwarring wordt compleet omdat we wel spreken van bijvoorbeeld een 
drie-kwarts maat of zes-achtste maat; 

• We een mooie zomer tegemoet gaan? 
 

 
 

Wist-je-datjes 



- 17 - 

 
 
 
Door Will Stiphout 
 

Richard Achten 
 
Deze editie van Bloasproat komt Richard Achten aan het 
woord! 
 

Vertel wie je bent en hoe de opbouw bij De Herleving was. 
Machinebouwer bij Contiweb in Boxmeer. Mijn hobby`s zijn autocross en speciaal 
rally crossen, natuurlijk Formule1. En vroeger natuurlijk muziek maken. 
 
Welk instrument bespeelde jij, en vanaf wanneer? 
Altsax, omdat dit instrument het beste in mijn handen lag. Vanaf ongeveer mijn 
10e ben ik bij de harmonie gekomen. 
 
Met welke muzikanten speelde je in de saxgroep? 
Jan Nillesen, Gert Derkx en Wilbert Wijnhoven. 
 
Wie waren jouw dirigenten? 
Ik weet niet precies de volgorde maar: Jos Rijken, Hans Pastoor, Leon Mooren, Jan 
Linssen en Roel van Beuningen. 
 
Heb je weleens iets moois of aparts mee gemaakt tijdens jouw 
muzikale carrière? 
Natuurlijk toentertijd het gehele muzikale gebeuren bij het jeugdorkest. De 
uitstapjes naar Luxemburg met de harmonie waren machtig mooie weekenden. 
Eigenlijk alles wat we met de harmonie deden was geweldig mooi. 
Iets minder was het stuk dat over mij in Globaal geschreven is. Dat kan ik nog 
steeds niet waarderen en dat is ook de reden geweest dat ik gestopt ben. 
 
Hoe lang ben je eigenlijk lid geweest van de vereniging? 
24 jaar. Best heel mooie jaren, jammer dat dit zo moest eindigen. 
 
Bespeel je nog weleens een instrument? 
Nee, heb ik wel geprobeerd, maar mijn middelvinger werkt niet meer mee door 
een bedrijfsongevalletje op het werk dus. 
 
Heb je nog een goede raad voor de vereniging? 
Ik hoop dat er nog veel jeugd aan mag schuiven bij De Herleving. 
 
Heb je nog wel eens gedacht om weer te beginnen met muziek maken? 
Dat zit er door mijn haperende vinger niet meer in. 
 

Hoe is het nu met.….? 
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Heb ik nog een aparte vraag voor Richard. Ik heb namelijk vernomen dat je 
nog geen lid bent van de Vrienden van de Herleving.  
Richard vraagt wat dit precies inhoudt. Ik probeer hem dat zo goed mogelijk uit te 
leggen om bij dit illustere gezelschap toe te treden (doet hij toch niet denk ik). 
Maar hij stemt toch in om lid te worden. Dus werk aan de winkel voor bestuur en 
Vrienden van de Herleving. 
 
Ik bedank Richard voor zijn bereidwillige medewerking en vraag of hij toch 
geregeld zal komen kijken en luisteren bij onze uitvoeringen en concerten. 
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Zaterdag 21 mei 2022 
 

Concert i.v.m. afscheid (oud-) 
burgemeester Van Soest 
Tijd: 14.00 - 15.30 uur  
Locatie: Laurentiuskerk  

  
Zondag 5 juni 2022  
 

Concert met muziekvereniging 
Larochette uit Luxemburg  
Aanvang: 11.00 uur 
Locatie: park (bij slecht weer bij Plein 
27 in Maashees) 

  
Dinsdag 5 juli 2022  
 

Openbare repetitie  
Aanvang: 19.00 uur met diploma-
uitreiking 
Locatie: Gryphus 

  
Zaterdag 13 augustus 2022 Vlaaienactie Vierlingsbeek 

(bestellingen worden in juni 
opgenomen) 

  
Zaterdag 3 september 2022 Vlaaienactie Groeningen 

(bestellingen worden in augustus 
opgenomen) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

Agenda 
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Allemaal van harte gefeliciteerd! 
 
 

13 januari  Tess Verbroekken 
17 januari  Pien Janssen 
25 januari  Will Stiphout 
28 januari  Jan Nillesen 
3 februari  Nick Lamers 
28 februari  Lisa van Rens 
1 maart  Koen Willems 
21 maart  Maurice Wijnhoven 
13 april  Jan Stoffelen 
21 april  Anneriet Klein 
2 mei  Nicole Koenen 
11 mei  Bert Daniëls 
15 mei  Anne Ermers 
29 mei  Wendy v/d Berg 
30 mei  Wilbert Wijnhoven 
6 juni  Jan Welbers 
14 juni  Karen Ewals 
5 juli  Patricia Broeren 
9 juli  Luc Broeren 
15 juli  Brecht Willems 
31 juli  Isabel Kersten 

  

 
 
 
 

Verjaardagskalender 


