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Dag allemaal, 
 
De wereld begint weer geel-rood-bruin te kleuren, 
waarmee de tijd is aangebroken van de vierkante wielen, 
uitgesneden pompoenen en boerenmoes met worst. 

Gezellig! Daar hoort natuurlijk ook goed leesvoer bij. En laten we nu net weer een 
nieuwe editie van de Bloasproat klaar hebben! Komt dat goed uit? 
 
Wat hebben we u deze keer te bieden? Luc Broeren vertelt over zijn mooie 
klimervaring naar de Nederlandse berg van Frankrijk. Oud-lid Gerrit Ermers laat 
ons weten hoe het nu met hem is. Verder een verslag van de vele optredens die 
we de afgelopen maanden hebben gehad, waaronder de laatste repetitie van het 
seizoen met een optreden van de blokfluiters én de uitreiking van de diploma’s 
van de blokfluiters en leerlingen. Tijdens deze repetitie hebben we afscheid 
genomen van Marjan als blokfluitdocent. Onze dirigent Eric heeft het stokje van 
haar overgenomen. Succes! 
Tevens leest u een uitgebreid verslag over de geslaagde concertreis van de 
hofkapel naar Luxemburg deze zomer. 
En last but not least verneemt u in ons mooie blad hoe de eerste repetitie van het 
nieuwe muziekseizoen wreed werd verstoord. Nieuwsgierig door wie of wat? 
Leest u snel verder! 
 
Namens de redactie veel leesplezier gewenst! 
 
 
Koen Willems 
 
 
 
 
P.S.  
In de vorige editie van de Bloasproat is in het verslag over de jaarvergadering per 
abuis een stuk tekst achter een van de foto’s weggevallen. Daarnaast bleken de 
tekstvakken bij de foto’s leeg; hier moesten natuurlijk de namen staan van de 
personen op de foto’s. Dit waren onze jubilarissen ‘Caroline en Karen’ en ‘Jacky’ 
(voor wie ze niet hebben herkend). Excuus daarvoor. 
Wij als redactie doen al het mogelijke om de Bloasproat zo foutloos mogelijk te 
laten verschijnen, maar helaas glipt er af en toe toch nog iets door de vingers.  

Van de redactie 
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We zitten alweer volop in de herfst van 2022 en kunnen als 
muziekvereniging terugzien op enkele mooie uitvoeringen en 
serenades waarmee we ons in de gemeenschap van 

Vierlingsbeek en Groeningen op een positieve manier hebben laten zien. 
 
Ook zijn we erin geslaagd om een goede Vlaaienactie in Vierlingsbeek en 
Groeningen te houden.  
 
Nu kijken we vooruit op ons uitwisselingsconcert met de fanfare van Vortum-
Mullem; dit concert wordt op zondag 30 oktober in Vortum georganiseerd om 
14.00 uur. 
 
Inmiddels zijn we begonnen met de voorbereidingen van de viering van ons 150-
jarig jubileum in 2024. We willen dan een jubileumboek uitbrengen, een concert 
in de schouwburg van Venray organiseren en een concertreis naar Luxemburg 
maken. 
 
Hiervoor moet nog veel werk worden verzet en we hebben inmiddels diverse 
werkgroepen ingesteld die de verschillende onderdelen gaan oppakken.  
 
We zullen u via artikelen in Bloasproat en in Globaal op de hoogte houden van de 
voortgang van één en ander.  
 
Het bestuur van De Herleving, 
 
Marijn Broeren 
Wiel Nillesen 
Bianca Janssen 
Jan Stoffelen 
 
 

Van de bestuurstafel… 
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Door Jan Stoffelen en de redactie 
 
Vrijdag 2 juli 2022 – Serenade voor Volharding 
Net voor de zomervakantie organiseert Volharding haar 

receptie om te vieren dat het eerste elftal van de voetbalvereniging is 
gepromoveerd naar de Eerste Klasse.  
De harmonie is gaarne bereid om voor deze prestatie een muzikale hulde te gaan 
brengen. Volgens afspraak wordt de harmonie als eerste in staat gesteld om haar 
serenade bij het begin van de receptie uit te voeren.  
Na de eerste mars krijgt de voorzitter het woord en geeft aan dat de harmonie 
graag naar het sportpark Soetendaal is gekomen om de voetbalclub te feliciteren 
met het mooie resultaat. In het begin van het seizoen leek het er nog niet op dat 
een kampioenschap haalbaar was, maar allengs ging het beter en kon uiteindelijk 
de kampioensvlag worden gehesen. Hij spreekt de verwachting uit dat de 
vereniging in het nieuwe seizoen haar plaats in de eerste klasse gaat bewijzen. Op 
zondag 25 september werd met overtuiging van BSV Limburgia uit Brunssum 
gewonnen (uitslag 2-0). Volharding is op de goede weg. 
Hierna speelt de harmonie de Felicitatiemars en sluit af met de Rumisberger 
Marsch. De muzikanten worden door de voorzitter van Volharding bedankt voor 
hun komst en muziek en ontvangen allen enkele welverdiende consumpties. 
 
Zaterdag 21 mei 2022 – Afscheid burgemeester Van Soest 
Op zaterdag 21 mei werd dan toch eindelijk het Vierlingsbeekse afscheid van 
oud-burgemeester Van Soest gevierd. Eigenlijk stond dit op 27 november 2021 
op het programma, maar om ons allen bekende redenen werd dit afgelast. 
Hoewel de heer Van Soest zich al een aantal maanden OUD-burgemeester mocht 
noemen en dus al even van zijn welverdiende pensioen aan het genieten was, 
kwam hij toch graag nog even naar ons mooie dorp om op een passende wijze 
afscheid te nemen. 
 
Het bezoek aan Vierlingsbeek ging langs diverse plekken, waaronder het 
Koningskerkje, Gryphus en de Laurentiuskerk. Het was op deze laatste locatie dat 
wij als harmonie, samen met smartlappenkoor Van Heure Zinge en Zanggroep 
Evergreen Vierlingsbeek een aantal liederen gezamenlijk ten gehore brachten, 
waaronder You’ll Never Walk Alone, Conquest of Paradise en het Vierlingsbeeks 
Volkslied. Daarnaast speelden we zelf nog enkele stukken die niet ‘misklonken’ in 
de nog altijd imposante ruimte van de voormalige kerk.  
We kunnen als harmonie terugkijken op een waardig afscheid van de laatste 
burgemeester van de gemeente Boxmeer.  

Verslag van de optredens 
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Bron: https://www.ilovevierlingsbeekgroeningen.nl/ 

 
Zondag 5 juni 2022 – Uitwisselingsconcert met muziekvereniging 
Larochette 
Zie elders in deze Bloasproat. 
 
Dinsdag 5 juli 2022 – Concert met de blokfluiters en openbare repetitie 
In verband met de diploma-
uitreiking voor de blokfluiters en 
de muziekleerlingen begint het 
concert al om 19.30 uur op 
buitenterrein bij ons nieuwe 
repetitielokaal Gryphus. De banken 
zijn goed bezet met het 
opgekomen publiek van ouders, 
grootouders, vrienden en 
bekenden en natuurlijk de vaste 
supporters van de harmonie. Er 

worden nog stoelen bijgeplaatst om 
iedereen een goede zitplaats te 
geven. 
Marjan en Eric hebben een 
programma samengesteld waarbij 
de blokfluiters samen met de 
harmonie muziek maken.  
 
Marjan krijgt vervolgens de 
gelegenheid om de blokfluiters te 
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huldigen. De namen zijn: Jasmijn van Soest; Wendy van den Berg, Brecht Willems, 
Lisa van Rens, Meike Nillesen en Louisa Smeets. 
 

Hierna neemt Jan 
Stoffelen het woord en 
reikt de diploma’s uit aan 
Tess Verbroekken, 
Klarinet A en Niels 
Willems, Slagwerk B. 
De leden van de 
harmonie hebben 
inmiddels de 
Felicitatiemars klaargezet 
en zo worden alle 
geslaagden muzikaal 
gefeliciteerd. 
 

Dan is het tijd om Marjan Jakobs die gaat stoppen met het verzorgen van de 
blokfluitlessen. De 
voorzitter geeft aan dat het 
jammer is dat Marjan gaat 
stoppen met deze taak en 
spreekt de waardering uit 
voor het vele werk dat zij 
in al die jaren heeft 
uitgevoerd om vele 
kinderen de eerste 
beginselen van het maken 
van muziek bij te brengen. 
Ook herinnert hij aan het 
feit dat Marjan in een 
artikel in de Limburger de witte raaf bij de fanfares werd genoemd door haar 

bijzonder in het oog 
springende resultaten bij 
de muziekopleiding in 
Maasbree waar zij ook 
lang werkzaam is 
geweest. Kortom: een 
kanjer op het gebied van 
de jeugdmuziekopleiding.  
 
Als dank voor haar inzet 
overhandigt hij haar een 
dinerbon van De Vier 
Linden en wenst haar alle 
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succes toe bij haar nieuwe werkzaamheden.  
 
In haar dankwoord geeft Marjan aan dat zij met veel plezier dit werk heeft willen 
doen en overhandigt een blokfluit aan Eric die het stokje bij de blokfluitopleiding 
overneemt.  
 
Vervolgens is er een klein pauze en gaat de harmonie verder met haar openbare 
repetitie.  
 

 
Zaterdag 10 september 2022 – Ceremonie herdenking crash 
bommenwerper in WO II en onthulling informatiebord 
Op 5 november 1943 stortte op de hoek Warmeerweg/Sleijbergweg in 
Vierlingsbeek een Amerikaanse bommenwerper neer die door de bezetter was 
aangevallen. Circa 80 jaar later heeft een speciaal opgerichte werkgroep Bej de 
Watermeule alles in het werk gesteld om de 10-koppige bemanning van het 
toestel te eren met een herdenkingsceremonie en de onthulling van een 
informatiebord over de crash. De ceremonie vond plaats in de loods van R&R van 
Rens Boomkwekerijen aan de Sleijbergweg, nabij de crashplek.  
De harmonie was gevraagd om de ceremonie muzikaal in te leiden. Met een flink 
ensemble werd onder leiding van Eric een aantal passende stukken ten gehore 
gebracht waaronder het mooie Vera Lynn Forever met daarin het bekende We’ll 
meet again. Na afloop van de ceremonie werd bij de crashplek het informatiebord 
onthuld. Opnieuw onder muzikale begeleiding. Door een tweetal Amerikaanse 
trompettisten werd het Amerikaans volkslied gespeeld. Luc Broeren speelde de 
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Last Post en het ensemble bracht het Wilhelmus en het Vierlingsbeeks Volkslied ten 
gehore.  
 

 
Bron: https://www.ilovevierlingsbeekgroeningen.nl/ 
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Test uw muzikale kennis met deze 
kruiswoordpuzzel! Lekker voor bij het knapperend 
haardvuur of onder de elektrieke deken! Succes! 

 
 

Horizontaal 
1 Dans in driekwartsmaat 
5 Een hoog en smal glas 
7 Slot of laatste deel van een muziekstuk 
9 Instrument dat Benny Goodman bespeelde 
10 Zachter wordend (Italiaanse muziekterm) 
11 Muzikale aankondiging (van een belangrijk persoon) 
13 Sterker wordend (Italiaanse muziekterm) 
 
Verticaal 
2 Oude naam van Kaliningrad 
3 Griekse woord voor barnsteen 
4 Duitse woord voor trombone (sinds het eerste gebruik in de bijbelvertaling van Martin Luther) 
6 Houtsoort waarvan een klarinet wordt gemaakt 
8 Een woord dat klinkt zoals het geluid dat het beschrijft 
12 Rijmschema en Zweedse band 

Puzzel 
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Door Bart 
 
Het uitwisselingsconcert met de harmonie uit Larochette in 
Luxemburg stond voor eerste Pinksterdag (5 juni) op het 

programma. Het was de bedoeling dat we met mooi weer in het park zouden 
spelen maar helaas was Pluvius ons slecht gezind en zagen we ons genoodzaakt 
uit te wijken naar de kerk.  
 
Het eerste deel van het concert was voor onze gasten. Op het programma stonden 
voornamelijk bewerkingen van filmmuziek en thema’s van series als The 
Mandalorian. Voor het laatste nummer dosten de dirigent en de tuba-ist zich 
‘achter de coulissen’ uit in shirts van hun favoriete Formule 1-teams, te weten Red 
Bull en Ferrari. En met het Formule 1-thema van Brian T. Tyler speelde 
Larochette zich zo naar de zwart-wit geblokte vlag. 
 
Tijd voor een korte pauze en gelegenheid voor koffie, thee en limonade, waarna 
het onze beurt was. Wij speelden achtereenvolgens: Orion, Three Klezmer 
Miniatures, Pianoman, Otte e Mezzo, Sinatra in Concert, Every Little Thing She Does 
is Magic, The Final Countdown en Easy Lover. 
 
Het was in eerste instantie de bedoeling geweest om gezamenlijk het stuk All 
Together ten gehore te brengen, maar het bleek niet mogelijk de agenda’s gelijk te 
krijgen om het stuk voorafgaand aan het concert nog samen te repeteren. Het 
concert werd dan ook afgesloten met een gezamenlijke uitvoering van de Europa 
Mars. Een daverend applaus van het aanwezige publiek viel ons daarna ten deel 
waarmee we kunnen terugkijken op een concert dat een mooie opmaat is voor de 
concertreis naar Luxemburg in het kader van ons 150-jubileum in 2024. 
 
Om de band tussen beide verenigingen nog wat verder te bestendigen werd er bij 
Perron 22 een lunch geserveerd. Ik moest daarbij helaas zelf verstek laten gaan 
maar heb van horen zeggen dat zowel het concert als de lunch naar meer 
smaakten…. 
 
 

Uitwisselingsconcert met Larochette 
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Luxemburgs artikel over de concertreis 
In het Bulletin Communal, dat de gemeente Larochette een aantal keren per jaar 
uitbrengt met allerhande nieuws over al wat er in (en buiten) de gemeente 
gebeurt, stond deze zomer een artikel over de concertreis van de 
muziekvereniging van Larochette aan ons kikkerlandje…. 
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Meer is te vinden op de site:  
larochette.lu/wp-content/uploads/2022/04/MOL_LARO_Bulletin_2022-01-
WEB.pdf 
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Door Will Stiphout 
 
Ja, wat bedoel ik nou? Ik weet het eigenlijk zelf niet maar 
dat het in de coronatijd prut was, is wel duidelijk gebleken. 
Dan voelt het toch wel lekker als we weer muziek mogen 
maken. Daarom voor het eerst in Gryphus mogen repeteren 

wat helemaal niet verkeerd ging. Ja, het is wat kleiner, maar met wat passen en 
meten lukt het tot nog toe iedereen op zijn/haar plek te zetten, en door wat extra 
verlichting aan te brengen (led natuurlijk) is alles door iedereen goed te volgen. 
 
In de pauzes en de derde helft worden we goed verzorgd door onze vaste 
kastelein Hans Hendriks, dus wat dat aangaat gaat alles goed. Het eerste optreden 
was in Maashees bij het Driedorpenconcert wat een tweedorpen-concert werd 
omdat Holthees helaas moest afzeggen.  
 
Dus op naar weer een optreden van harmonie De Herleving en wel een serenade 
bij een 100-jarige bij een bomvolle Poort van Loon waar we buiten moesten 
spelen. 
 
Daarna was Installatiebedrijf Evers aan de beurt voor een serenade. In een 
prachtige nieuwe loods konden we een mooie serenade geven waar de familie 
Evers en hun werknemers zichtbaar van genoten en speciaal Bernadette en 
Wilbert; die moesten met ons mee toeteren en met ons weer mee nagenieten van 
het naborrelen. 
 
En dan het uitwisselingsconcert met Larochette: binnen of toch buiten. Het werd 
binnen. Het concert werd geopend door Larochette wat heel goed aan te horen 
was (met zelfs wat ludieke stukjes) wat te horen was aan het applaus. 
Daarna harmonie De Herleving die natuurlijk in onze ogen niet onder deed voor 
Larochette. Na afloop een gezellige lunch bij Perron 22, voortreffelijk verzorgd 
door de verantwoordelijke commissie. 
 
Na al deze optredens de diploma-uitreiking in ons clubhuis Gryphus met een 
voorspeelavond van onze blokfluiters ondersteund door de harmonie. En omdat 
het mooi weer was werd dit buiten gedaan op het mooie grasveldje bij de soos, en 
natuurlijk de diploma-uitreiking door Marjan. 
Daarna was Jan Stoffelen aan de beurt voor A- en B-diploma’s aan leden van de 
harmonie waarna een welgemeende Felicitatiemars klonk. 
Toen kwam alweer de laatste repetitie voor de vakantie met een hapje van Jan 
Nillesen en een drankje van de vereniging. 
 

Het seizoen na het seizoen! 
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Waarmee we intussen alweer 2 maanden in het nieuwe seizoen zitten waar een 
ensemble van de harmonie bij het onthullen van een herdenkingsbord 
verschillende passende liederen mochten spelen plus de Last Post. 
 
Weer zo’n beetje helemaal bijgewerkt: kan ik eindigen met de groetjes van… 
 

 
 
 
Door Koen Willems 
 
Dit jaar was het dan eindelijk zover: onze trompettist Luc 
Broeren kon na twee jaar van uitstel eindelijk de Alpe d’Huzes 
fietsen. Hieronder een interview met Luc over deze 

indrukwekkende ervaring…  
 
Kun je nog even kort vertellen wat de Alpe d'Huzes precies inhoudt en wat 
jouw motivatie was om eraan mee te doen? 
In 2019 is pap overleden aan kanker. Dat heeft me aan het denken gezet omdat er 
relatief weinig bekend is over bepaalde vormen van kanker. Ik wilde graag een 
bijdrage leveren aan dit onderzoek. Door deze gedachte ben ik gaan kijken naar 
de mogelijkheden die er zijn om mijn steentje bij te kunnen dragen. Ik heb geen 
achtergrond met zorg of bepaalde onderzoeken, dus daar kon ik niks in 
betekenen. Ik wist wel al van het bestaan van de Alpe d'HuZes af en wist ook wat 
het in hield. Hier werd ik door aangetrokken, omdat dit iets is wat bij mij past. De 
Alpe d'HuZes is namelijk een evenement waarbij geld inzamelen voor 
kankeronderzoek centraal staat. De eerste donderdag van juni is de koersdag van 
dit evenement, dan kunnen deelnemers wandelend, hardlopend of fietsend de 
Alpe d’Huez beklimmen. Zelf ben ik fietsend de uitdaging aangegaan om de Alpe 
d’Huez te beklimmen en geld in te zamelen!  
 
Hoe heb je je zowel fysiek als mentaal voorbereid? 
Ik had me in eerste instantie ingeschreven voor de editie van 2020. Dit is destijds 
helaas niet door kunnen gaan vanwege corona. Mijn deelname is toen 2 keer 
doorgeschoven (ook de editie van 2021 ging niet door) en hierdoor kon ik in 
2022 meedoen. Om zo goed mogelijk voorbereid aan de start te verschijnen ben 
ik in 2020 bij Wouter van Dongen langsgegaan om een trainingsschema op te 
stellen, welke ik dan zelfstandig zou gaan uitvoeren. Dit schema heb ik 
aangehouden tot het moment dat de organisatie besloot om het evenement te 
cancelen. Door de lange coronanasleep had ik al vroeg in de gaten dat de 2021-
editie naar alle waarschijnlijkheid niet door zou gaan. Begin 2022 zag het er 
allemaal wat beter uit en had ik ook al snel het vermoeden dat het wel door zou 
gaan dit jaar. Dat was het punt dat ik me op dezelfde manier ben gaan 
voorbereiden als dat ik deed voor de 2020-editie, dus aan de hand van het vooraf 
opgestelde trainingsschema.  Ik heb iedere dag op de hometrainer bepaalde 

Luc en de Alpe d’Huzes 
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trainingsoefeningen gedaan met daarnaast wat oefeningen voor mijn rug. In het 
weekend heb ik geprobeerd minimaal 1 keer op de wielrenfiets een route te 
fietsen met daarin wat (kleine) heuveltjes en verder ben ik nog een weekend naar 
Zuid-Limburg geweest om daar nog wat te oefenen. Vanaf de carnaval heb ik ook 
de biertjes laten staan om de conditie te verbeteren. Ik weet van mezelf dat als ik 
een uitdaging als deze aan ga ik er ook 100% moeite in steek om ervoor te zorgen 
dat ik er het maximale uithaal. Mentaal zat het met andere woorden wel snor!  
 
Het evenement in Frankrijk duurde een hele week. Vertel eens wat over die 
week, hoe heb je het ervaren? 
We zijn met de hele familie naar Frankrijk gegaan en ook de schoonfamilie is naar 

Frankrijk gekomen. 
We zijn er 
uiteindelijk een 
week geweest 
inderdaad waarbij 
de donderdag 
(koersdag) centraal 
stond. Om het 
evenement heen is 
er vanuit de 
organisatie van 
alles geregeld 
waarbij de 
saamhorigheid 
naar voren komt, 
bijvoorbeeld een 
BBQ, sprekers en 
een afsluitende 

feestavond. Iedereen is er met hetzelfde doel en met zijn eigen verhaal, dat is iets 
wat wel vaak naar voren komt tijdens zo'n week. Wij hebben verder met z'n allen 
gewoon erg genoten van de week en ook van de omgeving en hebben ook veel 
plezier gehad met z’n allen. De koersdag zelf is een geweldige dag geweest. Met 
5000 deelnemers de Alpe d’Huez beklimmen was een bijzonder gezicht. Met 
name de eerste afdaling in het donker wanneer alle geplaatste kaarsen branden 
was ontzettend mooi. De laatste beklimming van de dag was de 
saamhorigheidsklim. Hier konden alle deelnemers die wilden gezamenlijk de Alpe 
op fietsen. We kijken terug op een geslaagde week! 
 
Je hebt een knappe prestatie geleverd, 3 keer omhoog gefietst geloof ik! Zou 
je het zo nog een keer doen? 
Correctie, ik ben 4 keer naar boven gefietst! Dat gezegd hebbende, ik vind/vond 
het een superevenement waarbij het goede doel ook echt centraal staat. De hele 
week staat in het teken om zoveel mogelijk geld in te zamelen voor 
kankeronderzoek. Voor mezelf heb ik niet de neiging om dit ieder jaar te gaan 
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doen, het kost je ook wel veel tijd en energie. Ondanks dat ik het een 
superevenement vind, is het niet iets wat ik jaarlijks wil doen. Maar wie weet, 
wellicht sta ik er over een aantal jaar weer! 
 
Hoeveel heb je uiteindelijk opgehaald voor het goede doel? 
Uiteindelijk heb ik in totaal 11.000 euro opgehaald! Hier ben ik, en de gehele 
familie, superblij mee. Het is ook meer dan ik vooraf gedacht had, maar door de 
vele acties en donaties is het bedrag uiteindelijk fors hoger uitgevallen! Dit maakt 
het voor mij wel echt de moeite waard dat we dit gedaan hebben!  
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Door Bart 
 
The Legend of the Amber Room  
The Legend of the Amber Room is een zogenaamd 
symfonisch gedicht van de hand van de Oostenrijkse 

componist Michael Geisler (1979). De muziek verklankt het verhaal van de 
legendarische amberzaal (barnsteenkamer) in het Catharinapaleis bij St. 
Petersburg. 
Nadat hij in 1701 tot 'Koning in Pruisen' was gekroond, bestelde Frederik I van 
Pruisen een set barnstenen muurplaten voor een kamer in een van zijn paleizen. 
In 1711 was het werk voltooid, maar de koninklijke troonopvolger Frederik 
Willem I van Pruisen schonk de panelen in 1716 aan tsaar Peter de Grote van 
Rusland.  
In opdracht van tsarina Elisabeth van Rusland werden de panelen voorzien van 
24 Venetiaanse spiegels en andere ornamenten. In 1760 was het werk in het 
Catharinapaleis voltooid. 
Na de voltooiing schreef een onbekende ooggetuige: "Wanneer de zon in de 

Barnsteenkamer viel, of 
wanneer het vertrek 's 
avonds door kaarsen 
werd verlicht, dan werd 
de goudgele barnsteen 
door het licht tot leven 
gewekt. Iedere steen, 
ieder ornament, de 
uitgesneden reliëfs, 
busten, figuren en 
wapens, straalden een 
symfonie van licht uit die 
niemand, die dit had 
gezien, ooit zou vergeten. 

Bijna 200 jaar later, in 1941, veroverden de Duitsers het Catharinapaleis. Zij 
demonteerden de barnsteenkamer, en brachten de panelen naar de toenmalige 
Duitse stad Koningsbergen, sinds 1946 het Russische Kaliningrad. Daar werden 
ze in het plaatselijke slot tentoongesteld. Enkele onderdelen bleken echter al 
verdwenen te zijn, waaronder een steenmozaïek. 
 
Uit voorzorg tegen geallieerde luchtaanvallen werden de barnstenen panelen in 
juli 1944 weer gedemonteerd, en in de kelders van het Slot van Koningsbergen 
opgeborgen. Na de twee luchtbombardementen op de stad in augustus 1944, 
werden de panelen voor transport naar een onbekende bestemming in Duitsland 

Achter de muziek 
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in kisten ingepakt. De laatste schriftelijke vermelding hierover dateert van 12 
januari 1945. Op die datum waren de kisten dus nog in Koningsbergen. 
 
Vanaf dat moment loopt het spoor dood: sinds 12 januari 1945 zijn de barnstenen 
panelen spoorloos verdwenen. De Sovjet-Russische overheid, en talloze 
gelukzoekers, hebben sindsdien kosten noch moeite gespaard om de panelen 
terug te vinden maar tot op heden zonder resultaat.  
 

 
 
 
 
Door Bart 
 
Op vrijdag 29 juli staat voor een aantal leden van Dè Stutter 
Nie na twee veel te lange coronaseizoenen weer de 
concertreis/weekend naar Luxemburg op het programma.  
 

Onze kwartiermakers Luc & Koen zijn de 290 kilometer naar Larochette 
traditiegetrouw al op woensdag vooruit gefietst. Door de rest wordt om half 10 
koers gezet naar Luxemburg vanaf een druilerig Vrijthof. Ter hoogte van Horst 
passeren we zelfs nog een heuse bui die door Maurice vakkundig op waarde 
wordt geschat, maar al snel zien we weer de zon en zakken we verder af richting 
het zuiden. 
 
Na ruim een uur laten we Luik rechts liggen en vinden Maurice, Bert en ik onszelf 
bij het grote tankstation bij Soumange. Nou ja vinden. Maurice herkent op het 
allerlaatste moment het grote restaurant boven de snelweg en duikt behendig 
maar op het nippertje nog de parking op. We staan koud buiten met onze warme 
koffie als daar ook de blauwe hybride bolide van Frank het parkeerterrein op 
komt gedraaid. Deze heeft zijn wagen in Vierlingsbeek volgeladen met de dames 
van het gezelschap. Bij monde van Merel en Jacky wordt al snel duidelijk dat zij 
het eerste uur van de reis hebben gewijd aan het enigma dat Bart heet. Met een 
waar spervuur aan kritische vragen zullen ze daar dit weekend korte metten mee 
maken. We wachten nog even op de auto met de instrumenten maar die is nog in 
geen velden of wegen te bekennen en aangezien we die middag al moeten spelen 
wordt besloten om de reis dan toch maar vast te vervolgen. 
 
Zonder verder oponthoud komen we begin van de middag aan in Larochette. 
Eerste weg rechts na het tankstation en daar zien we in de verte de kort 
gebroekte gestalten van Koen en Luc al enthousiast zwaaiend in de wetenschap 
dat ze vanaf nu ook tegen iemand anders aan kunnen kletsen. In ons kielzog 
arriveren ook de auto’s van Frank en Koen (die laatste bestuurd door Gijs). 
 

Dè Stûtter Nie naar Luxemburg 
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Na de auto geparkeerd te hebben en een bedje in de blokhut te hebben uitgezocht 
lijkt een eerste drankje in afwachting van de door Harm Martens geheel 
belangeloos beschikbaar gestelde bus met het instrumentarium geen slecht idee. 
De tijd lijkt/begint inmiddels te dringen maar desgevraagd laat Will weten de 
périférique voor de 4e keer gerond te hebben en dat ze inmiddels volgas richting 
Larochette koetsen. 
 
Rond 14.00 uur zijn we tenslotte dan toch compleet en kunnen we ons gaan 
opmaken voor het concert bij de kasteelruïne van Larochette dat voor 15.00 uur 
op het affiche staat. Een aantal van ons wil wel even een stukje klimmen en gaat 
te voet naar de burcht. De rest rijdt met de auto naar boven. Daar aangekomen 
staan de stoelen gereed en werken we in de brandende zon zonder pauze een 
heuse drie-setter af. De toon is gezet.  

 
Na het concert 
wordt ons door 
Caroline, de 
gastvrouw van de 
harmonie van 
Larochette nog wat 
te drinken 
aangeboden. We 
laten het ons 
smaken. 
 
Terug naar het 
huisje en even 
opfrissen voor we 
doorgaan naar 
Kurt en Doris in 
Bollendorf. Mij is 

het spelen in de volle zon zwaar gevallen en ik voel een migraineaanval opkomen.  
In Bollendorf aangekomen wacht ons in de tuin van Kurt een hartelijk welkom. 
Waar de pot kookt is de vriendschap warm en dat werd die avond zeker maar 
weer eens bevestigd. 
Na het voortreffelijke diner (rijst, aardappelblokjes, 2 soorten Geschnetzeltes) dat 
de meesten zich meerdere keren hebben laten smaken bracht de gastheer 
duidelijk geëmotioneerd een toast waarbij hij aangaf te moeten vaststellen dat 
zijn vriend Jan Ewals er niet meer bij zou zijn, maar hij hoopte ons gezelschap (of 
eender wie alleen) nog vaak te zullen mogen ontvangen. 
Dit was dan ook het moment dat de mij vooraf beloofde/gevreesde Bolli 
geserveerd werd. Een plaatselijke appellikeur met een alcoholpercentage van 
ruim boven de 40%. Normaal gesproken niet zo’n probleem maar mijn hoofd 
bonkt deze avond al zonder de alcohol dus ik nip er beleefd eentje weg en laat het 
daarbij. 
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Koen, in de persoon van Luc, ontvangt uit handen van Kurt een fles kruidenbitter 
als dank en waardering voor het fijne e-mail contact van de afgelopen tijd dat 
heeft geleid tot dit samenzijn. 
 
Ook in Bollendorf is een tijd van komen en een tijd van gaan. En na enige 
aarzeling besluiten we dat we niet kunnen vertrekken zonder een paar nummers 
te spelen en zodoende vult de nacht zich boven Bollendorf met onze klanken voor 
we weer richting onze herberg gaan… 
 
Zaterdag gaat de wekker op tijd. Het ontbijt in de jeugdherberg wordt maar 
geserveerd tot half 10. Dus opstaan, douchen en naar de boterhammen. Die gaan 
er in als koek. Die middag staat om 14.00 uur een concert in het kasteel van 
Bourscheid op het programma. Dat betekent dat we de ochtend aan ons zelf 
hebben. Koen heeft een mooie wandeling uitgestippeld die in een paar woorden 
als volgt kan worden beschreven: bergop, kleuter houdt zijn poot stijf bij de 
afdaling, moeder kiest eieren voor haar geld, watervalletje, heiligverklaring van 
de maagd Jacky bij de Lourdesgrot, met gevaar voor eigen leven de weg 
oversteken, Fred grijpt in want niet iedereen kan het tempo van Jacky bijbenen, 
Bert komt tot de conclusie dat het halverwege niet meer uitmaakt of je omkeert of 
doorloopt en al mijmerend over de zin van het leven komen we zo precies op 
schema weer uit in de achtertuin van onze blokhut. Chapeau Koen! 
 
Omdat we pas om 14.00 uur in Bourscheid hoeven zijn, hebben we nog tijd om te 
lunchen in Larochette. We strijken neer bij lunchroom Fischer. Daar blijkt dat 
Fred in elk geval een aardig woordje over de grens spreekt. Zo weet ik nu dus dat 
een broodje gezond ‘D’n dieje’ is. 
Op het terras naast ons treffen we Kim en Wim Linssen uit Maashees die met het 
jeugdorkest ook in Luxemburg zijn.  
 
Terug naar de herberg waar we ons in de groene polo steken en dan in de auto 
naar Bourscheid. Een nieuwe locatie waar de kapel volgens de overlevering nooit 
eerder gespeeld heeft. Dit château is groter en mooier dan de ruïne van 
Larochette. We worden hartelijk ontvangen door de mevrouw die al stoelen heeft 
klaargezet onder een grote parasol. En die blijkt nodig ook want de koperen 
ploert klapt ertegen en doet er ten opzichte van gisteren zelfs nog een schepje 
bovenop. Helaas past niet iedereen onder de parasol maar een handdoek op de 
blote knieën brengt uitkomst. 
We zitten voor de entree (ticketshop). Waar ook hier net als gisteren weer 
redelijk wat mensen genieten van een drankje en onze blaasmuziek op (350 
meter boven zee-) niveau. 
 
Het concert zelf is alleen maar te vangen in de woorden Wa is ut heet! Jacky vult 
de schuif van haar trombone na elk nummer met water en legt Will fijntjes uit 
waar dat goed voor is. ‘Kiek Will, ge mot zo flink op en neer schuuve (sop, sop) 
totdat ie goed nat is! En dan glijdt ie wèr as vaneiges’. 
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Na het concert worden we getrakteerd op een broodje met worst van de 
barbecue en een drankje. Die hebben we ook vandaag zeker verdiend. We mogen 
ook nog door het kasteel lopen om te genieten van de prachtige vergezichten over 
het dal. 
 
Eenmaal terug bij de blokhut kiezen Frank en ik ervoor nog even drie 
kwartiertjes een powernapje te doen. Om 19:00 uur voegen we ons weer bij de 
rest voor de barbecue van de herberg. Gijs neemt het woord en biedt Will en Jan 
een fles Jägermeister aan en Jacky een pak jus d’orange. Allen voor bewezen 
diensten. Will voor het af(bouwen) van de repetitieruimte van de kapel bij Gijs. 
Jan voor het ter beschikking stellen van de materialen en Jacky omdat de kapel 
ook lang bij hen heeft geresideerd. 
 
Inmiddels zijn de andere gasten klaar met eten en kunnen wij opscheppen. 
Kippenbouten, worsten, gebakken piepers, rode bieten, sla, augurken en 
sperziebonen. Het smaakte voortreffelijk, maar we zijn het er over eens dat het 
niet kan tippen aan dat wat Jan en Will ons in Bollendorf hebben voorgezet. 
 
Na het eten een kopje koffie, en al snel komen ook de Flügeltjes tevoorschijn. Fred 
‘Flügel’ Pingen heeft weinig aanmoediging nodig om te demonstreren hoe je korte 
metten maakt met zo’n flesje. Maar verstandig als hij is laat hij het bij ééntje en 
laat zich ook de rest van de avond niet meer vermurwen.  
We ‘prutspraten’ een eind in de rondte maar om 22.00 uur sluit dan toch de bar 
en laten we wat is, wat was en wat nog komen gaat tot in de vroege uurtjes onder 
het genot van muziek, een hapje en een drankje de revue passeren. Caroline is 
van het kansen spreiden. Frank blijkt uit Scheveningen te komen en Maurice 
probeert zijn Bolli als Flügel te slijten. Hij blijkt zelf zijn beste klant. 
 
De zondag is er dus ook voor ik er erg in heb. Opnieuw op tijd uit de veren dus en 
aan het ontbijt. De koffie smaakt weer uitstekend en het is tassen inpakken voor 
de mensen die vanmiddag na het concert naar huis gaan. Stipt om 11.00 uur 
vertrekken we naar Clervaux waar we na een half uurtje rijden aankomen. 
We hebben (en nemen) uitgebreid de tijd voor de lunch en zoeken daarna een 
plekje in de schaduw onder een boom op het plein. We zitten midden tussen een 
aantal terrassen van sjieke hotels. Op de achtergrond klinkt pianomuziek en links 
van ons wordt een luxe buffet geserveerd. Koen gaat daarom voor de zekerheid 
nog maar eens vragen of we hier echt mogen spelen. Maar we krijgen groen licht 
en dus schallen we een paar minuten na de klok van twee over het plein in 
Clervaux. Stipt om 16.00 uur eindigen we tot groot geluk van Jan Nillesen met 
Radar Love. Ook hier valt ons applaus ten deel en we krijgen zelfs een zakcentje 
toegestopt van een toehoorder. 
 
We ruimen op, passen alles weer in de bus van Will en nemen afscheid. De 
moeder van Merel maakt nog een staatsieportret op de trappen van de 
plaatselijke VVV waarna we ieders ons weegs gaan. Maurice, Gijs, Luc, Caroline en 
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Bert blijven nog een nachtje in de hoop de plaatselijke glimworm nog te kunnen 
zien. De rest gaat naar huis. We kunnen terugkijken op een fantastisch weekend 
in Luxemburg! 
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Door Koen Willems 
 
Na een zomer vol droogte, dorst en dorheid ging het 
harmonieseizoen op dinsdag 30 augustus weer van start in 
het ons alweer vertrouwde honk Gryphus. De deuren van de 

nooduitgang stonden wagenwijd open voor enige koelte na een zonovergoten 
dag.  
Omdat we nog in de allerlaatste week van de schoolvakantie leefden, was het 
orkest tijdens deze eerste repetitie verre van compleet en de zaal dus maar half 
gevuld. Dat werd echter een ander verhaal naarmate de repetitie vorderde.  
 
Ons muziekgezelschap was goed en wel aan de tweede helft bezig, toen er iets 
vreemds gebeurde. Een gestalte (in de persoon van ene zekere H. Oornaar bleek 
later) was daar ineens, zeer waarschijnlijk via de nooduitgang binnengekomen. 
Leek het in eerste instantie alsof hij geïnteresseerd een kijkje kwam nemen als 
was er sprake van een inlooprepetitie, al snel bleek zijn lijf vol ongecontroleerd 
enthousiasme, want hij vloog onder de zoetgevooisde klanken zo het podium op 
en danste tussen het handjevol muzikanten waarbij hij met zijn kop tegen de 
lichtbatterijen aan het plafond botste. 
 
Aanvankelijk bleef het orkest onverstoorbaar doorspelen met deze ongewenste, 
maar vooralsnog onschuldige bezoeker in hun midden, maar al snel was er geen 
sprake meer van een gezellig tafereel. Zeker niet toen bleek dat er nog eens drie 
handlangers, ook via de nooduitgang binnengeraakt, kwamen kijken en besloten 
mee te doen. Wat zich boven en tussen de hoofden van de muzikanten afspeelde 
was niet pluis en de kans was groot dat er een gevaarlijke botsing zou gaan 
plaatsvinden. Voor enkele muzikanten was de maat dan ook vol, en zij renden in 
paniek het podium af om zich in veiligheid te brengen. 
 
De dirigent merkte dat het zo niet langer kon, want de weinige noten die nog 
werden gespeeld waren van een dergelijk abominabel slecht kaliber dat er geen 
redden meer aan was. Hij greep in en legde de repetitie stil. 
 
Enkele stoere leden namen het heft in handen en smeden een plan om de 
indringers te lijf te gaan met enkele wapens (lees: vliegenmepper en theedoek). 
De stoorzenders lieten zich echter niet zomaar pakken en zetten tot afgrijzen van 
een aantal aanwezigen de aanval in wat tot gegil en consternatie leidde. 
Uiteindelijk bleek De Herleving samen met de barman niet voor één gat te vangen 
en met vereende krachten werden de luitjes overmeesterd. 
Hierop werd het zweet van de gezichten geveegd (met de theedoek), de 
vliegenmepper in de hoek gezet en werd overgegaan naar de derde helft, alsof er 
niets was gebeurd. 

Een roerige repetitie 
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En wat er met de indringers is gebeurd? Zij leiden een vredig bestaan elders... 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Door Will Stiphout 
                                                
(vervolg van vorig deel) 
Die bekende figuur was niemand minder dan André 
Hazes. Voor hij überhaupt in de tent was, had hij al een 
halve krat op (geen limonade) bij kapsalon Versteegen 

wat toen het omkleed- en mooi-maak-adres was. Als hij dan achter de 
coulissen was gearriveerd om warm te draaien, was er weer een fles leeg en 
onder het optreden moesten er verschillende klaar staan, wat wil zeggen dat hij al 
een kratje leeg had voor hij begon. 

Er was eens… vroeger! 
 

Hier ergens 
hielden de 

indringers zich 
schuil 

Of hier 
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Daarentegen was zijn optreden eigenlijk perfect tot er voor het podium iemand 
riep: “PLAYBACK, PLAYBACK”, waarop Hazes naar die bewuste persoon liep, 
stopte met zingen en via de microfoon vroeg of die bewuste persoon met hem het 
lied op de bühne af wilde maken. Waarop die persoon geen nee kon zeggen. Bleek 
het toch allemaal live gezongen te worden. Hoe het verder met die bewuste 
persoon ging, ga ik hier niet uit de doeken doen. Maar W. ging compleet groggy.  
 
Verder met de organisatie, want er kwam wel meer bij kijken. Zo werd er 
geregeld dat het Vrijthof vol gezet werd met een complete kermis met alles erop 
en eraan. De familie Verstappen uit Uden, in het Noord-Limburgse land een zeer 
bekende kermisfamilie, werd bereid gevonden om in Vierlingsbeek de 
Voorjaarsfeesten op te komen vrolijken, wat toentertijd voor de aantallen mensen 
die de Voorjaarsfeesten bezochten een fluitje van een cent was.  
 
Maar het ergste wat je als organisator kan overkomen, is als je stroomstoring 
krijgt! Wat toen met man macht opgelost moest worden, want stoppen stond niet 
in het woordenboek van toenmalig voorzitter van De Herleving, burgemeester 
Gabriel van Heusden, en hij kreeg recht van spreken want het werd binnen de 
kortst mogelijke tijd gerepareerd en zodoende kon er op het eind van die bewuste 
Voorjaarsfeesten toch weer een aardig stuivertje worden bijgeschreven.  
 
Van het noodkerkplein verkasten de Voorjaarsfeesten (vanwege te weinig ruimte) 
naar het terrein achter garage Kusters. Tussen de garage en het kerkhof kon 
namelijk de grootste tent met hoogbouw van de firma Jans uit Siebengewald 
geplaatst worden en met hulp van de familie Kusters kon dit gerealiseerd 
worden. En dat dit heel wat anders was dan dat we gewend waren, daar kwamen 
we gauw genoeg achter. Het moest namelijk allemaal grootser, maar dat 
bekijken we in het volgende vervolg! 
 
WORDT VERVOLGD! 
 

 
 
 
 
Door Bart 
 
Wist je dat…… 
 
 

• Lenny Amber een pseudoniem was van de beroemde 
componist/dirigent Leonard Bernstein? Bernstein is het Duitse woord voor 
Amber; 

Wist-je-datjes 
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• 1 op de 10.000 mensen een absoluut gehoor hebben.  Dat is het vermogen 
van een luisteraar om tonen muzikaal te benoemen zonder eerst een 
referentietoon te hebben gehoord  

• Fabaceae (Latijn voor Vlinderbloem) Het langste woord is dat je op een 
muziekinstrument zou kunnen spelen? 

• Je niet kunt neuriën als je je neus dichthoudt? 
 

 
 
 
 
Door Will Stiphout 
 
Gerrit Ermers 
Deze editie van Bloasproat komt Gerrit Ermers aan het 
woord! 
 
Voor we beginnen: eerst even de gemoedstoestand van 

Gerrit bekeken, met een lach en een traan, want wat Gerrit overkomen is, is 
echt geen sinecure. Maar! Er zit nog steeds pit in en dat kwam natuurlijk ook 
omdat Annie ondanks alle ellende het toch van de zonnige kant kan bekijken. 
 
Met wat voor werk heb je jouw leven inhoud gegeven? 
“Ik ben begonnen in de smederij van Jan van Bon gelegen aan de Kreupelstraat. 
Tot mijn 18e levensjaar, want toen moest ik de dienstplicht vervullen. Na 
diensttijd heb ik jaren gewerkt bij stalen ramen-fabriek BLITTA.”  
 
Totdat Gerrit de kans kreeg om bij de gemeente Vierlingsbeek te mogen 
gaan werken. Wat ook weer gunstig was voor de harmonie, want als er wat gelast 
of vervoerd moest worden: een schreeuw richting Gerrit en hij stond paraat.  
Hij had natuurlijk ook hobby`s en u raadt het al: muziek maken was er één van. Of 
eigenlijk moet je ‘hoofdzonde’ zeggen! Dat was natuurlijk bij de harmonie, maar 
toch ook echt wel bij de Opcuna’s, een dans- en showorkest, in de verre omgeving 
bekend, vooral op de matinees waar gespeeld werd. 
Hij had nog een aparte hobby en dat was voor smid spelen. Alles werd gemaakt, 
koud of warm, bijvoorbeeld een gesmede schemerlamp of zijn handelsmerk: een 
aanhangwagen. Je hoefde hem maar te vragen en het was al bijna klaar. 
 
Welk instrument of welke instrumenten heb je bespeeld? 
“Als hoofdinstrument de klarinet, het mooiste instrument binnen de harmonie. 
Verder alt sax, tenor sax, bariton, ventieltrombone, bas, drumstel.” 
 
En je kunt het bijna niet bedenken maar hij speelde ook mondharmonica en nog 
helemaal niet zo slecht heb ik gehoord. 
 

Hoe is het nu met.….? 
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Met welke muzikanten heb je zoal gespeeld? 
“Allemaal opnoemen is een beetje te veel maar hier toch een paar namen: Wim 
Koenen, Harry Knechten, Joost van de Weegh, Sjaak en Bert Janssen, Elly Collaris, 
Jimmy Litjens. 
 
Wie heb je als dirigent gehad? 
“Van Opbergen, Theo Lamée, Jos Rijken, Hans Pastoor, Jan Linssen, Leon Mooren 
en Roel van Beuningen.” 
 
Als ik me goed herinner gaf je ook bijles aan de jeugd die aan de harmonie 
mochten ruiken. 
“Dat zijn er zoveel geweest, die kan ik me met de beste wil van de wereld niet 
allemaal meer herinneren. Maar een paar krijg ik er nog wel uit: Wim Zeegers, 
Heleen Evers, Helen Nillesen, Mirjam Jans en de zusjes Van Welie.” 
 
Heb je weleens iets moois of aparts meegemaakt tijdens jouw muzikale 
carrière? 
“Jaja.” Na even nadenken somt hij ze op. Op een feestavond van de harmonie, Jos 
Rijken (toentertijd dirigent van De Herleving) ‘kopiëren’ met zijn opvallende 
manier van dirigeren, wat Gerrit perfect nadeed: feestavond geslaagd. 
Of: op een repetitie voor Sint Nicolaas verscheen Gerrit als Sinterklaas wat 
sowieso bij verschillende leden billenknijpen werd, want hij haalde alles uit de 
kast om ons te laten voelen wat we wel of niet goed deden. Zo was ik dus ook ‘n 
keer de pineut. Mocht ik bij hem op schoot. “Zeg Stipke, ge mot dieje rotzooi in ut 
hok wâ bèèter opruume.” (het toenmalig hok van de rommelmarkt). Maar op het 
eind was er voor iedereen een surprise.  
 
“Of bij een serenade waar ik twee verschillende schoenen aan had, bruin en 
zwart. Omdat ik altijd in de buitenste rij liep, probeerde ik met een smoesje in het 
midden te lopen wat lukte. Maar mijn collega-leden hadden het toch opgemerkt. 
O ja, het meespelen met de OORLAMMEN bij Hollands Glorie was ook geweldig, 
met Toon Bus, Leo Collaris, Math Collaris en ik. Machtig mooie tijd!” 
 
Hoe lang ben je lid geweest bij De Herleving? 
“57 mooie en ook enkele minder mooie jaren.” 
 
Bespeel je nog weleens een instrument? 
“Nooit meer.” 
 
Heb je nog een goede raad voor de vereniging. 
“Ja, uiteraard dat de harmonie gezond blijft en dat er muzikanten worden 
klaargestoomd en doorgroeien naar de vereniging en erbij blijven.” 
 
Ik bedank Gerrit en Annie voor hun spontane medewerking de koffie en koekjes 
en wens hen nog vele fijne jaren toe. 
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Zondag 30 oktober 2022 
 

Uitwisselingsconcert met 
koninklijke fanfare Sint Cornelius 
en Slagwerkgroep  Vortum-Mullem 
Tijd: 14.00 uur 
Locatie: MFA Knillus, Vortum-Mullem 

  
 
 

 
 
 
 
Allemaal van harte gefeliciteerd! 
 
 

6 augustus  Bernadette Wijnhoven 
12 augustus  Johan Broeren 
17 augustus  Niels Willems 
30 augustus  Fred Pingen 
12 september  Tim Gerrits 
18 september  Jacky Wijnen 
30 september  Wiel Nillesen 
12 oktober  Loes van Welie 
2 november  Ellen Berkers-Jeuken 
6 november  Caroline Welbers 
10 november  Gijs Evers 
28 november  Nancy Peeters 
30 november  Marleen Janssen 
21 december  Marijn Broeren 

 

 
 
 
 

 

 

 
 
 
 

Agenda 

Verjaardagskalender 


