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Peter Acda
25 jaar MSL

Peter zit relaxed op de bank ons op 
te wachten. Terwijl echtgenote Ine 
zorgt voor een kop koffie met wat 
lekkers erbij, steken we van wal 
om deze niet muzikaal onderlegde 
verenigingsman in hart en nieren 
eens te ondervragen over de 
afgelopen 25 jaar bij Somerens 
Lust.
 

Penningmeester worden,  
Peter aarzelde geen moment.
 

Peter is 25 jaar geleden begonnen 
als penningmeester van 
Muziekvereniging Somerens Lust. 
Jacques van Ooijen vroeg Peter 
hem te vervangen in deze functie, 
vanwege ziekte. Het bestuur wilde 
ook graag iemand “niet-zijnde 
muzikant”. Ine vroeg zich af of 
Peter die taak op dat moment wel 
moest gaan vervullen. Zwager Ton 
was namelijk naast muzikant ook 
bestuurslid (materialencommissie), 

schoonzus Henny zat in het 
majorette-comité en zwager Henk 
was muzikant bij de vereniging. 
Was dat niet wat veel van dezelfde 
familie in een bestuurlijke functie? 
Nou, wij vinden van niet hoor.
Daarnaast volgde Peter ook nog 
een universitaire studie naast zijn 
werk waardoor hij vele uurtjes 
op zijn studeerkamer doorbracht. 
Maar Peter hoefde niet na te 
denken over wel of niet in het 
bestuur bij Somerens Lust. Vaak 
ging hij vanuit de colleges in 
Nijmegen op de donderdagavond 
nog langs na afloop van de 
repetitie. Hij had, en heeft een 
zwak voor de muziekvereniging. 
Met belangstelling heeft Peter de 
discussie gevolgd over hoe de 
fanfare overging in harmonie, welke 
naam de vereniging zou dragen en 
welk logo en welk vaandel daarbij 
zou passen.
Zoon Paul speelde klarinet en was 
ook al lid toen Peter plaatsnam in 
het bestuur als penningmeester. 
Ook zoon Dirk heeft nog een 
blauwe maandag getrommeld, 
maar hij is niet verder gekomen 
dan de oefen-pad. Naast het 
penningmeesterschap nam Peter 
ook plaats in het sponsorcomité 
en werd begeleider van het 
opleidingsorkest. Peter zelf kan 
echter geen noot lezen of spelen. 
Ine speelde geen instrument maar 
was onder andere ladyspeaker voor 
de vereniging en was lid van de Pr-
commissie.

Begeleidingscommissaris
In 2007 werd Peter 
begeleidingscommissaris, samen 
met onder andere Henk Arendsen, 
Pierre Prinsen en Jo Wijnen.  
Zij lopen mee met serenades, 
met Koningsdag en zo ook tijdens 
de Kringgildedag op 11 juni. 
Muziekvereniging Somerens Lust 
begeleidde dan alle gildes van De 
Ruchte naar Sportpark de Potacker.
 
Hart voor de jeugd
Peter denkt met een fijn gevoel 
terug aan de organisatie van de 
trip naar Euro Disney met het 
opleidingsorkest in 1997.  
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De jeugd van toen zijn veelal nog  
de muzikanten van nu, en die 
hebben dus ook nu hun 25-jarig 
jubileum. Marion van Eijk 
was destijds dirigente en het 
opleidingsorkest gaf toen reeds 
uitvoeringen voor leeftijdgenoten, 
zoals ‘Peter en de wolf’ en ‘Aladdin’. 
Met 60 jeugdigen in een hotel 
in Parijs is geen sinecure. De 
eerste nacht was er zodanig druk 
gangverkeer dat de overige gasten 
niet konden slapen. De directie 
dreigde het opleidingsorkest uit het 
hotel te zetten. Peter heeft toen 
zijn beste frans moeten inzetten 
om dat te voorkomen, en deed 
de toezegging dat er de volgende 
nachten “gangbewaking” zou 
plaatsvinden. Op het kruispunt 
van de gangen hebben toen 
onder andere Hanny en Jan 
Looijmans (beschermheer van het 
opleidingsorkest), Jacques van 
Ooijen en Peter van den Einden 
hele nachten zitten kaarten opdat 
alle kids netjes op hun eigen kamer 
zouden blijven. En dat was dan nog 
een hele klus!
Voor de jeugd was het een hele 
ervaring om meerdere optredens in 
Euro Disney te doen. Zo kwamen op 
het podium van de grote theaterzaal 
de microfoons uit het plafond voor 
hun neus te hangen. Voor een groot 
gehoor bracht het opleidingsorkest 
haar programma en sloot het af met 
het internationale nummer “Tulpen 
uit Amsterdam”. En natuurlijk werd 
Euro Disney bezocht.
Ook in Parijs zelf werd er 
opgetreden. Op het plein voor het 
Centre Pompidou, maar men had 
geen vergunning. Ook hier heeft 
Peter weer als “frans” brugman 
moeten praten om toch een 
kwartiertje te mogen spelen.  
Later op de dag bij de Grande Arche 
werd er echter niet moeilijk over 
gedaan.
Dat de concertreis naar Parijs iets 
bijzonders was blijkt wel uit het feit 
dat nu nog door de deelnemers vele 
herinneringen worden opgehaald.

 

Vreugde en verdriet
Aan alle concoursen waaraan 
Somerens Lust heeft deelgenomen 
heeft Peter bijzondere 
herinneringen. Het concours in 
Tegelen in 2005 heeft op Peter wel 
de meeste indruk gemaakt. Daar 
werd Somerens Lust, niet lang na 
het overlijden van president  
Hans Swinkels, landskampioen. 
Een voor MSL emotioneel concours 
waar er top werd gemusiceerd 
maar ook met de gedachten bij 
de overleden president. Maar ook 
voor Ine en Peter een optreden met 
een bijzonder randje: het laatste 
optreden van zoon Paul als solo-
klarinettist bij Somerens Lust.  
Paul kon musiceren en studie 
namelijk niet meer combineren.
Het overlijden van president  
Hans Swinkels was een klap voor 
de hele muziekvereniging en zo ook 
voor Peter en Ine. De uitvaart was 
heel indrukwekkend. Muzikanten die 
vol emotie met gedragen muziek de 
mis opluisterden.  
Op een indrukwekkende wijze is 
toen afscheid genomen van een 
geliefd president.
Vreugde overheerst gelukkig vooral 
bij de herinneringen van Peter 
in de voorbije 25 jaar. Vooral op 
de concoursen met steeds eerste 
prijzen, vele schitterende optredens 
en de concertreizen kijkt Peter met 
veel plezier terug.
Peter vond het ook bijzonder dat 
met het aantreden van Geert 
Mooren hij gelijk jeugdleden betrok 
bij het “grote” harmonie-orkest.  
Ineens was er een klarinetgroep 
van ruim 30 muzikanten en een 
volledige bezetting van zo’n 100 
man. Welk orkest had dat nu?  
Daar keken andere verenigingen 
vooral tijdens concoursen tegenop.

Favorieten en een 
megaloterij
Somerens Lust heeft vele 
schitterende muziekwerken ten 
gehore gebracht. Een favoriet 
muziekstuk van Peter is Post Fata 
Viresco, gecomponeerd door  
Leon Vliex ter ere van het 125 jarig 
jubileum van de vereniging. Vooral 
het gedeelte van de Somerense 

Heide, gespeeld door Koen Wijnen,  
vindt hij prachtig. Ook vindt hij  
To My Country van Bernard Zweers 
een erg mooi nummer.
Peter was samen met Theo van 
den Boomen initiatiefnemer van de 
Megaloterij in 2001. Men kon voor 
€100.- een lot kopen. Elke maand 
was er een trekking. De hoofdprijs 
was een auto. Degene die deze 
had gewonnen was echter niet 
meer te traceren. Dus moest er 
een jaar gewacht worden, waarna 
de trekking opnieuw gedaan werd 
samen met de notaris. Toen was 
er wel een gelukkige winnaar van 
de auto: de moeder van Mark van 
Stiphout. Peter en Theo dachten de 
kansspelbelasting nog te kunnen 
ontduiken, maar de belastingdienst 
heeft hen wel weten te traceren!

Een warme vereniging met 
blauw bloed
Peter vindt de muziekvereniging 
een warme vereniging. Als je 
eenmaal in aanraking komt met 
Somerens Lust, blijf je er komen 
en krijg je als het ware blauw bloed 
(kleur van MSL) door je aderen 
stromen. De betrokkenheid met 
de vereniging is groot en blijft 
groot. Iets mogen doen voor een 
vereniging is een verrijking van het 
leven en je doet iets terug in de 
samenleving. Dertien jaar zat Peter 
als penningmeester in het bestuur 
en had een bijzondere band met 
de bestuursleden. Peter heeft als 
standpunt eigenlijk maximaal  
12 jaar een bestuursfunctie te willen 
vervullen, omdat hij vindt dat er 
steeds ruimte moet komen voor 
jongeren en voor nieuwe ideeën.  
Hij is er dan ook erg over te spreken 
dat onze muziekvereniging een 
jonge president heeft. Zo was ook 
Hans Swinkels een jonge president; 
begin 40 was hij toen hij begon.  
Een jonge president staat dicht bij 
alle geledingen, zeker bij Somerens 
Lust met zoveel jonge leden. 
Peter heeft de huidige president als 
muzikant zien (op)groeien. Leon 
en zoon Paul, beiden begonnen 
bij het opleidingsorkest, waren als 
jonge gasten eerste klarinettist 
binnen het harmonie-orkest. Paul 



Een hel voor de buurman
Hoe het precies gegaan is, weet 
Liesje niet meer exact. Het zal 
ongeveer gelijktijdig zijn geweest 
dat ze bij de majorettes ging en 
muziekles kreeg. Van de majorettes 
staat haar bij dat ze repetitie 
hadden in het oude Ruchte-gebouw 
met die typische geur. Ze waren 
de slechtste groep ever. Tijdens 
de wedstrijden vielen er meer de 
batons op de grond dan dat er in de 
lucht werden gegooid.  
Het wedstrijdverslag werd vaak 
in de auto al geluisterd. “Oei, oei, 
alweer een baton, oei...” was wat er 
verveelvoudig klonk. Maar de stem 
van jurylid en oud-trainster Wil van 
Schalen sloot altijd opgewekt af;  
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“...ik draag de dames van Somerens 
Lust een warm hart toe.” Uiteindelijk 
was Liesje er wel klaar mee toen ze 
een jaar of 13-14 was. “Dan wil je 
ook geen Doornroosje-show meer 
doen.” Ze liet de majorettes voor 
wat het was en ging showdansen bij 
Wanda, van wie ze ook al les had.
Ook aan de muzieklessen heeft 
Liesje weinig herinneringen. 
“Het was bij John van Peij, die grote 
kerel met een snor.” Liesje had 
de voorkeur voor het spelen van 
dwarsfluit, maar dat kon niet vanuit 
de vereniging. Het werd uiteindelijk 
een klarinet. Samen met moeder 
Thea, zus Haske en later zus Theike 
werd er klarinet gespeeld. Toen ook 
broer Johnny nog de trompet ging 

speelt jammer genoeg niet meer 
maar vond het reünieconcert 
geweldig om te doen. Hij mist de 
muziekvereniging en zou willen dat 
hij weer mee kon doen, maar zijn 
drukke leven laat dat helaas nu niet 
toe.

De muziekvereniging 
is er altijd
Peters wens voor de toekomst 
is dat Somerens Lust blijft zoals 
deze is: een vereniging die niet 
meer valt weg te denken binnen 
de Somerense gemeenschap. 
Het bijzondere van een 
muziekvereniging is dat zij er 
altijd bij is in de gemeenschap: 
bij feesten, maar ook bij verdriet. 
Peter hoopt dat de jeugd zich 
aangetrokken blijft voelen tot de 
vereniging. Het is goed dat er 
wordt samengewerkt met scholen, 
hij hoopt dat mede hierdoor meer 
uitvoeringen door en voor kinderen 
gedaan kunnen worden. Blij is hij 
dan ook dat zij hun eigen grote 
shows maken zoals de Grote 
Pepernotenshow, RMU 4 Kids 
“Wondertjes in Aliceland” en Four 
the Music. 

Met een wijntje proosten we op 
onze mooie vereniging en bedanken 
Peter en Ine voor hun gastvrijheid.
Peter, gefeliciteerd met je zilveren 
jubileum.

Liesje den Dekker
25 jaar MSL

De piano in de woonkamer 
van Arjan en Liesje wordt 
geflankeerd door een contrabas 
en een cello. Niet alleen prachtige 
meubelstukken, maar ook 
bijzondere muziekinstrumenten. 
Maar voor Liesje is het 25 jaar 
geleden niet begonnen met de 
cello....
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bespelen, moet het volgens Liesje 
voor buurman Jan Strik een ware 
hel zijn geweest. Vader John is niet 
muzikaal. De muzikale genen zijn 
duidelijk afkomstig van moeders 
kant; familie Wijlaars. En aangezien 
ook partner en Somerens Lust-lid 
Arjan zeer muzikaal is, zou het 
logisch zijn dat hun drie kinderen 
ook iets in de muziek gaan doen. 
Dochters Lena (5) en Desie  
(bijna 3) zingen en dansen al volop. 
Dus wie weet.

Klarinet, saxofoon  
en/of cello
Na een jaar of zeven op de klarinet 
vond Liesje het niet meer zo leuk. 
Ze was inmiddels al met de hele 
stroom jeugd, op verzoek van 
Geert, bij het grote orkest, maar 
toch. Ze twijfelde om door te gaan. 
Toen ze over mocht schakelen 
naar de saxofoon, ging Liesje 
voortvarend verder. De overgang 
van klarinet naar saxofoon is niet 
zo moeilijk. Na drie maanden les 
van Remy, zat ze begin ‘99 alweer 
bij het harmonieorkest. Haar 
muzieklessen verliepen succesvol. 
Nadat eerder diploma’s A, B en C  
op klarinet waren gehaald, behaalde 
Liesje ook nog A, B, C en D voor 
saxofoon.
Tijdens de concertreis in Praag 
besefte Liesje hoe mooi ze de cello’s 
vond. Die zaten een rij achter haar. 
Liesje sprak hierover met Geert, 
op de avond dat de film over de 
concertreis werd gedraaid. Beiden 
vonden het een goed voorstel om 
opnieuw over te schakelen; Liesje 
gaat cello spelen. In verband met 
de bezetting van het orkest blijft 
Liesje ook nog saxofoon spelen 
tot en met het concours in 2012. 
Daarna komt ze met de cello bij het 
orkest. Jammer genoeg heeft Liesje 
het afgelopen concours niet mee 
kunnen spelen op de cello. Ze zat 
als supporter in de zaal. Een week 
na het concours is hun jongste telg 
Ries geboren.
De cello is een lastig instrument om 
te bespelen binnen het orkest. De 
stemming maakt het erg moeilijk. 
“Slechts 1 millimeter ernaast is een 
valse noot. Ik denk wel ooit; waar 

ben ik aan begonnen.” Inmiddels 
zijn er drie kids en heeft de cello 
ook niet meer de eerste prioriteit 
voor Liesje. Ze heeft nog altijd 
muziekles en ze blijft ijverig oefenen 
zodra het kan, maar diploma’s voor 
de cello zullen, naar de huidige 
verwachtingen, niet volgen.
En de piano? Die kunnen noch Liesje 
noch Arjan bespelen.  
“Die staat hier als dressoir. We 
hebben ‘m ooit gekocht voor 100 
euro op marktplaats.”

Weekenden of concertreis?
De leukste herinnering aan 25 jaar 
Somerens Lust zijn voor Liesje de 
weekenden met de jeugdharmonie. 
De reis met de jeugd naar Euro 
Disney vond Liesje vooral erg 
spannend, ze had heimwee.  
Maar bij Greijmans in Someren-
Heide in de ruimtes met de 
stapelbedden, daar was altijd 
gruwelijk veel lol en was er van 
heimwee geen sprake. Als jeugdige 
muzikant, maar later ook als leiding, 
kijkt Liesje met plezier terug op 
deze weekenden. Ze vindt het erg 
belangrijk dat dergelijke activiteiten 
voor de jeugd georganiseerd 
worden. Het schept een onderlinge 
band. In de tijd dat Liesje bij 
de jeugdharmonie was, zijn er 
vriendschappen gevormd die tot op 
de dag van vandaag bestaan.  
Dat is heel waardevol.
De weekenden met de jeugd zijn 
zeker zo leuk als de concertreizen 
met het harmonieorkest. Maar de 
concertreis naar Barcelona in 1999 
wil Liesje zeker niet onvermeld 
laten. Gedurende die reis is de vonk 
tussen Arjan en haar overgeslagen. 
Hoe precies? Op de heenreis in 
de bus. Maar verder? Arjan, die 
inmiddels is aangeschoven nadat hij 
Ries de fles heeft gegeven, pleit dan 
ook voor alcohol in de bus!

Tranen
Het verdrietigste wat Liesje heeft 
meegemaakt is het afscheid van 
president Hans Swinkels. Ze speelde 
met de tranen over de wangen 
het nummer ‘Anthem’ tijdens de 
afscheidsdienst in de Pauluskerk. 
Die tranen vloeiden opnieuw toen in 

januari werd deelgenomen aan het 
Nederlands Kampioenschap.  
“De uitslag, dat wij kampioen 
werden, was toen nog niet eens 
bekend.” Liesje weet zich nog goed 
te herinneren hoe de muzikanten 
van de andere korpsen maar raar 
naar onze huilende club stond te 
kijken. Ze wisten duidelijk niet wat 
er aan vooraf gegaan was.
Een zwarte bladzijde voor Liesje is 
het cancelen van de concertreis,  
die gepland stond voor 2011.  
Liesje zat in de organisatie en 
baalde er enorm van dat de reis  
niet doorging.
Iets wat nog meer in Liesjes 
geheugen gegrift staat, is het 
overlijden van Maria Linden,  
de moeder van vriendin Elske die 
destijds ook saxofoon speelde 
bij het harmonieorkest. Tijdens 
het wijkconcert hadden Liesje en 
haar muzikale vriendinnen heel 
wat gemiste oproepen. Die bleken 
van Elske te zijn. Liesje en haar 
vriendinnen waren veel bij Maria 
geweest die, ondanks haar ziek zijn, 
veel kleding had gemaakt voor de 
danseressen bij het RMU.

Niet te kort
Muziekstukken die Liesjes voorkeur 
hebben, zijn de concourswerken. 
Het zijn meestal mooie stukken, 
waar ondanks dat er lang 
aan gewerkt wordt nog altijd 
verbeterpunten zijn. Ze noemt 
‘Colors’ van het afgelopen concours 
of ‘Praise Jeruzalem’ als voorbeeld. 
Iedereen, elk instrument, heeft 
hierin ook een belangrijke rol. 
Musicalmuziek of filmmuziek zoals 
‘Jurassic Park’ of ‘How to drain 
your dragon’ mogen ook op het 
favorietenlijstje van Liesje. 
Moderne muziek is niet Liesjes ding. 
Ook korte muziekstukken speelt 
ze liever niet. Daar is de cello het 
instrument niet voor. 
Liesje heeft het voordeel deel uit te 
maken van de muziekcommissie. 
Hierdoor heeft ze inspraak in 
de muziekkeuze. Ze luistert de 
voorgestelde muziek tot in de details 
en baseert daarop haar voorkeur 
voor de nummers die zij met het 
harmonieorkest graag wil spelen. 
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scherm in de buitenlucht, publiek in 
auto’s en ons orkest verzorgt een 
mega-buitenconcert. Totaal niet te 
realiseren, maar zoiets zou wel gaaf 
zijn.”

Genoeg bijzondere wensen om nog 
langer bij de club te blijven, Liesje! 
Wie weet worden je ideeën ooit 
ingelost. Op naar meer muzikale 
jaren. Gefeliciteerd met je zilveren 
jubileum!

Flyers, lunch en een kasteel
Behalve de muziekcommissie heeft 
Liesje nog meer neventaken bij 
de vereniging. Ze brengt trouw de 
flyers rond voor de oud ijzer actie. 
Ze heeft onlangs als onderdeel van 
het repetitieweekend de lunch en 
de feestavond verzorgd samen met 
de commissie. Ook organiseerde 
ze in 2007 de concertreis naar 
Praag. In het voorjaar van 2012 
vertoefde Liesje veel in het oude 
Witven-gebouw als hoofd-decor. 
Een aantal anderen konden daar 
naar hartenlust creatief bezig zijn 
voor RMU for Kids 3, Wondertjes 
in Aliceland. Zonder water en 
verwarming in het gebouw, 
maakten zij met veel plezier de 
decors, waaronder het kasteel 
van de hartenkoningin. Liesje 
zelf organiseerde vooral en hield 
vanaf een stoel in de gaten hoe 
het verliep; ze was namelijk 
hoogzwanger.
Soms kriebelt het Liesje om zich 
nog actiever, naast het musiceren, 
in te kunnen zetten voor haar club. 
Maar haar jonge gezin komt nu 
nog op de eerste plaats. Daarnaast 
is Arjan ook heel veel bezig met 
diverse onderdelen van dezelfde 
club en is het soms passen en 
meten om er (samen) bij te kunnen 
zijn.

Buitenlucht of een 
orkestbak
Voor de toekomst van Somerens 
Lust wenst Liesje als eerste een 
nieuwe dirigent die het orkest op 
een andere manier nog veel nieuwe 
dingen kan leren. Wellicht vanuit 
een ander, nieuw perspectief. De 
aanwas van jeugdige leden is een 
aandachtspunt. Liesje is blij met de 
activiteiten op de basisscholen en 
kan niet wachten tot haar kroost 
zover is op basisschool Leerrijk.
Verder hoopt Liesje op veel nieuwe 
activiteiten waar mensen op 
afkomen. Misschien is een musical 
een idee; de toneelvereniging 
levert hun acteurs en onze 
muziekvereniging draagt zorg 
voor de muziek. Liesje mijmert 
verder; “Een rock-opera met ons 
in een orkestbak. Of een mega-

Anouk vd Manakker-
vd Vorst
25 jaar MSL

Op een zeer warme maandagavond 
zijn we te gast bij Anouk. We zitten 
gezellig in de tuin te genieten van 
beschuit met muisjes, nog ter ere 
van de geboorte van de tweede 
dochter van Anouk en Frank; Roos. 
Na een lekker koel glas wijn komen 
de mooie verhalen los.
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Hoe het allemaal begon
Anouk is op 8-jarige leeftijd 
begonnen bij de vereniging als 
majorette samen met o.a. Liesje 
den Dekker, Maartje de Lau en Rozel 
de Lau. Anouk kwam in de D-groep 
terecht en werd hier miss majorette. 
Toen er vlak voor een concours 
iemand in een C-groep uitviel, werd 
Anouk naar voren geschoven en 
kwam ze in de C-groep terecht. 
Toen moest ze in alle haast alle 
routines en pasjes van de C-groep 
leren voor het concours. 
Toen de fanfare Somerens Lust 
veranderde in de harmonie waren 
er klarinetten nodig. Ome Jan 
Hoppenbrouwers heeft Anouk toen 
overgehaald om klarinet te gaan 
spelen. Ze heeft toen haar AMV 
lessen bij Marie-José gevolgd.
 
Muzikale familie
Veel familieleden van Anouk hebben 
ook banden het de vereniging.  
Zo zijn ome Jan Hoppenbrouwers, 
neef Niels Hoppenbrouwers en 
nicht Dymphie Hoppenbrouwers 
ook allemaal lid van de vereniging. 
Zus Daniëlle heeft altijd bij de 
majorettes gezeten en zat tot voor 
kort bij de organisatie het Summers 
Spektakel. De moeder van Anouk 
maakte deel uit van de eerste 
club mensen die het Summers 
Spektakel organiseerden, zij nam 
de rol van penningmeester op zich. 
De eigen dochters van Anouk zijn 
nog een beetje te jong om al bij 
de vereniging te komen, misschien 
ooit in de toekomst. Suze danst en 
zingt wel heel graag en speelt graag 
met haar mondharmonica., dus wie 
weet…

Diploma’s
Anouk is nooit een hele ijverige 
leerling geweest, ze hield meer van 
de gezelligheid van de vereniging. 
Ze heeft echter wel haar A & B 
diploma bij leraar John van Peij 
gehaald. Met haar B diploma mocht 
ze bij de harmonie en toen heeft ze 
samen met John besproken dat het 
zo wel mooi was geweest.

Mooie momenten
Voor Anouk zijn alle uitstapjes 
en concertreizen vooral 
hoogtepunten. Toen Anouk net bij 
de jeugdharmonie kwam viel ze 
meteen met de neus in de boter.  
Ze mocht namelijk meteen 
mee naar Euro Disney. Ook de 
concertreis naar Barcelona was 
voor Anouk erg mooi en bijzonder, 
tijdens deze reis is de grote 
vriendengroep van Anouk ontstaan. 
Met deze vriendengroep hebben ze 
al veel mooie, leuke, gezellige en 
bijzondere momenten meegemaakt. 
De concertreizen gaan vaak gepaard 
met af en toe een alcoholische 
versnapering, waardoor sommige 
concerten vergezeld werden 
met een klein beetje hoofdpijn.  
Optreden in het stadion bij Valencia 
was voor Anouk ook een erg mooie 
ervaring bij de vereniging.
Naast de concertreizen en 
studieweekenden zijn de RMU’s voor 
Anouk ook muzikale hoogtepunten. 
Vooral de tweede RMU vond Anouk 
erg mooi en indrukwekkend. Tijdens 
de eerste RMU heeft Anouk zelf 
naast het klarinetspelen ook nog 
meegedanst in een dansgroepje met 
allemaal dames van de harmonie.
Ook de concoursen vindt Anouk 
mooi om mee te maken en de 
eerste keer landskampioen was 
met name indrukwekkend. Vooral 
de kampioensfeestjes naderhand 
bij Centraal zijn Anouk goed bij 
gebleven. Deze waren altijd erg 
gezellig en als er dan mensen op  
de bar gingen dansen en zingen was 
Anouk helemaal aan het genieten. 
Voor Anouk is de derde helft van de 
repetities en concerten eigenlijk ook 
de leukste. Het naborrelen met haar 
vriendengroep en gezellig bijkletsen 
vindt ze vooral erg leuk om te doen. 
Met een lach herinnert Anouk zich 
nog een concert in Overpelt na 
een studieweekend, er was toen 
helemaal geen publiek. Alleen een 
paar mensen van de harmonie zelf. 
Anouk kon toen zelf niet mee spelen 
en zat als een van de paar mensen 
te luisteren. Het was zo’n bizar 
moment om een heel orkest op te 
zien treden voor een lege zaal. 

Saaie en verdrietige 
momenten
Het saaiste van de harmonie vind 
Anouk repeteren op zondag en 
concerten op zondag en dan met 
name het nieuwjaarsconcert.
Het verdrietigste dat Anouk mee 
heeft gemaakt is het overlijden van 
Hans Swinkels, Anouk had het toen 
erg zwaar tijdens de mis. 
Verder heeft het overlijden van 
Hans Raijmakers een grote indruk 
achtergelaten. Anouk was toen 
nog erg jong, maar ze mocht met 
de majorettes de bloemstukken 
dragen. Dit kan ze nog goed 
herinneren en was ook een heel 
droevige gebeurtenis.

Favoriete muziekstuk
Zoals velen zullen weten is het 
nummer ‘Why tell me why’ van 
Anita Meijer een grote favoriet van 
Anouk. Ze was dan ook erg blij toen 
dit een van de nummers was die 
gezongen werd tijdens het laatste 
RMU.
Bij de harmonie zelf speelt Anouk 
graag zwaardere en gedragen 
stukken, zoals ‘Anthem’  en ‘A choral 
for a solemn occassion’. Met deze 
stukken komt de kracht van het 
orkest het beste naar voren.

Wensen voor te toekomst
Anouk heeft geen hele specifieke 
wensen voor de toekomst. Met een 
lach om haar mond geeft ze aan dat 
ze wel een keer naar Zweden zou 
willen om dan een Abba concert te 
geven met de harmonie. Daarnaast 
zou ze het wel leuk vinden om meer 
gezamenlijke dingen en uitstapjes 
te doen voor de teambuilding. 
Anouk, bedankt voor de gezellig 
avond en de mooie verhalen. 
Op naar nog veel meer mooie 
en gezellige momenten bij de 
harmonie!



Van Limburg naar Brabant -
een muzikale carrière a la 
Berdien Stenberg
“Ons pap was in zijn jonge jaren 
tambour. Later, toen ik bij de 
harmonie ging, werd hij bestuurslid 
Harmonie Amicitia in Roggel” vertelt 
Gea. Dus was het niet vreemd dat 
ook zij bij de Harmonie is gegaan. 
Thuis vonden ze muziek belangrijk 
en door de invloed van Berdien 
Stenberg is Gea begonnen met 
dwarsfluit. Haar ouders kochten zelf 
voor haar een dwarsfluit.  
De rekening hiervan uit 1978 van 
798 gulden komt nog uit het archief 
tevoorschijn. In Roggel was er de 
Speelgroep Roggel, soort Big Band 

idee en Harmonie Amicitia waar 
prestatie hoog in het vaandel stond. 
Gea mocht zelf kiezen. Vanaf haar 
16de jaar is ze bij de Harmonie 
gegaan. De MAVO was afgerond 
en enkele vriendinnen gingen ook 
spelen bij de Harmonie. Dat was 
natuurlijk erg gezellig. 

Of je dwarsfluit mocht gaan spelen 
was niet vanzelfsprekend. Daar ging 
een muzikale medische keuring 
aan vooraf. Lange vingers en een 
goede stand van de mond en kaak, 
dat moest je hebben. Voor Gea 
geen probleem. Dus ze kon met 
haar dwarsfluit op les bij Kreato 
in Thorn. Peter Swinkels was haar 
muziekleraar. Onlangs heeft ze hem 
nog ontmoet bij een benefietconcert 
voor de Rett-vereniging. Hij wist 
zich haar nog te herinneren als een 
ijverige leerling. Gea haalde haar  
A en B diploma. Het C diploma heeft 
ze niet meer gehaald. 
Dat viel samen met haar HAVO 
examen en zoals ze zelf aangeeft; 
“dat was allemaal teveel voor deze 
zenuwpees.”

En toen ontmoette ze haar 
stageplaats haar grote liefde 
Gerard van Otterdijk. Na de nodige 
inspanningen van Gerard heeft hij 
Gea weten te veroveren en eind 
juli 1992 zijn ze in Someren gaan 
samenwonen. En hoe ga je dan 
als Limburgse integreren in het 
Brabantse dorp Someren? De vriend 
van Gerard’s vader, Evi Rooymans, 
had daar wel de oplossing voor.  
Bij Somerens Lust gaan.
Dus Gea trok de stoute schoenen 
aan en ging naar Centraal. Daar 
zaten mensen aan de bar en één 
ervan was Paul van der Weerden. 
Gea dacht dat hij de dirigent was en 
dat zorgde voor wat hilariteit maar 
in de pauze werd ze voorgesteld 
aan de echte dirigent, Rini van 
de Ven. Het orkest was net van 
fanfare naar harmonie over gegaan. 
“Waar is je dwarsfluit dan?” werd er 
gevraagd. “Ga ‘m maar halen, we 
spelen nummers van Cats”, en voor 
ze er goed en wel erg in had zat ze 
bij de harmonie. Samen met Maria 
Verdonschot en Joan van Uffelen die 
ook dwarsfluit speelden.

Gea van Otterdijk-
Smets
25 jaar MSL

En dan is er een lid van onze eigen 
PR commissie dit jaar jubilaris. 
Goede reden om het interview 
met z’n allen te doen. Een warme 
lenteavond bij Gea buiten op het 
terras. Onder het genot van een 
hapje en (voor sommigen veel    ) 
drank, vuren we de vragen op haar 
af. En zoals we van Gea gewend 
zijn heeft zij zich natuurlijk perfect 
voorbereid.
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In Roggel waren ze not amused 
dat ze weg zou gaan. Twee jaar 
heeft ze nog in beide orkesten 
gespeeld. Donderdagvond repetitie 
in Someren en zaterdagavond in 
Roggel.
Maar dan verwatert het contact 
in het Limburgse omdat je toch 
je toekomst in Brabant aan het 
opbouwen bent en uiteindelijk is ze 
in Roggel gestopt. Gea’s ouders zijn 
nog altijd zeer verheugd dat ze haar 
hobby in Someren heeft voortgezet.

Gea heeft nog een blauwe maandag 
piccolo gespeeld. Dat is zo’n 
gevoelig instrument en past niet 
bij haar. Volgens Gea klonk het 
knettervals.  

Het enthousiasme voor de 
muziekvereniging heeft zij 
ook over gedragen aan haar 
kinderen Ruud en Yvon. Ruud 
heeft trombone gespeeld bij het 
jeugdopleidingsorkest maar heeft 
inmiddels zijn hart verloren aan 
toneel waar hij al veel mooie rollen 
heeft mogen vertolken. Yvon is 
jarenlang lid van de majoretten 
geweest totdat dit onderdeel van de 
muziekvereniging is beëindigd. 
Margo kan op haar manier enorm 
genieten van muziek. De DVD’s 
van de RMU’s staan voor haar 
regelmatig aan. Gerard heeft geen 
muzikale achtergrond en ambities, 
hij heeft weer andere hobby’s.  
En de hond Strikkel blaft wel, maar 
helaas niet ritmisch volgens Gea.

Serenades, speechen en 
verrassende activiteiten.
Gea heeft bijzondere herinneringen 
aan haar trouwdag en bij de 
geboorte van hun oudste dochter 
Margo. Op hun trouwdag kwam de 
vereniging een serenade brengen 
bij De Pandoer in Heusden. En 
natuurlijk moest ze zelf ook nog 
even speechen, dat hoorde er 
natuurlijk bij. En toen Margo was 
geboren kwam de vereniging tijdens 
de rondwandeling van de laatste 
repetitie voor de vakantie door de 
Keizerstraat en werd voor hun huis 
een stop gemaakt. Gerard zo trots 
als een koning dat dit voor zijn 
dochter werd gedaan en natuurlijk 
moest Gea uit het kraambed 

naar beneden komen voor deze 
bijzondere serenade en de mooie 
woorden van Ton van Enckevort.

In Roggel was het allemaal wat 
serieuzer qua activiteiten om geld 
binnen te halen. Daar gingen ze rond 
met potgrond. Maar in Someren 
hadden ze toch wel verrassende 
activiteiten. Als Limburgse wist ze 
niet wat haar gebeurde toen ze 
de activiteiten van het Summers 
Spektakel en Vriendenclub 
meemaakte zoals “Schijt je rijk”, 
“Hanen kraaien” en “Spekbakken”.  
Met de harmonie van Roggel liepen 
ze in de carnavalsoptochten mee 
in Duitsland. Met Somerens Lust 
werden het  de wijnfeesten in Riol. 
Gea werd er de Swiebelschwester 
van de familie Wijlaars. Daar 
proosten we maar weer eens op. 
Bijzonder waren de twee concerten 
met Gé Reinders. Hij was in haar 
tienerjaren het gezicht van de 
Limburgse popgroep “Girls walk by”. 
Posters van Gé en de band sierden 
de meidenkamer en concerten 
werden regelmatig met vrienden 
bezocht. De RMU’s, muzikaal gezien 
geen zware diepgang,  maar wel leuk 
met een groot publiek bereik en volle 
zalen.
Van concoursen krijgt Gea een 
muzikale kick. De verdieping in de 
muziek en er alles tot op het laatste 
moment uithalen.

Het afscheid van Hans Swinkels 
is een vaak vernoemd verdrietig 
moment binnen de vereniging en 
staat ook bij Gea in het geheugen 
gegrift. In de Pauluskerk hebben de 
muzikanten Hans, tussen de tranen 
door, de hemel in geblazen. Later 
in dat jaar zijn ze landskampioen 
geworden in Tegelen en nam Gerdy, 
de vrouw van Hans, de witte wimpel 
in ontvangst en heeft dit over het 
vaandel gehangen. Een moment van 
vreugde en verdriet.

Gea is slechts 1 keer meegegaan op 
concertreis. Met een druk gezinsleven 
is dat namelijk minder goed in te 
vullen. Maar Barcelona was wel 
een ervaring met slechts één klein 
missertje. Marie-José en Gea hadden 
zich verslapen dus moesten in een 
rap tempo zorgen dat ze op tijd 

waren. 
Geen snel priegelwerk, 
meer van de koralen
Favoriete muziekstukken, die heeft 
Gea genoeg. Niet te technisch, ze is 
niet van het snelle priegelwerk. 
Ze heeft meer met koralen, 
gedragen, opbouwende, aan-
zwellende muziek. Kippenvel bij 
“Elsa’s procession” en “Melting the 
ice” tijdens het kerkconcert.  
En een prachtige solo van Manon in 
“Intermezzo Symphonica”.  
We gaan nog even door. “How 
to drain your dragon”, “Anthem 
uit Chess” en “Canterbury 
Choral. En het speciaal voor het 
landskampioenschap geschreven 
“Post Fata Viresco”. “Praise 
Jeruzalem” en “Gullivers Travel”. 

Bezige bij in diverse 
commissies
Naast muziek maken is Gea een 
bezige bij binnen de vereniging. 
Van 1998 tot 2002 heeft zij het 
secretariaat gedaan van De Kleine 
Kring voor het Everhard Winters 
Wisselbeker Festival.
Rond 1999 heeft ze deel uitgemaakt 
van de Blokcommissie, de 
voorloper van de HACO, maar dat 
was toch niet haar ding. Toen de 
PR commissie op zoek was naar 
versterking is Gea daar in 2010 
ingestapt. En daar is de commissie 
tot op heden erg blij mee, dus 
daar proosten we nog maar eens 
op (de derde fles wijn is inmiddels 
al geopend). Gea is creatief in het 
schrijven van teksten en heeft veel 
ideeën over hoe de PR goed tot z’n 
recht komt en effect heeft.  
Ze heeft een positief kritische 
blik die we erg waarderen. En we 
hebben iedereen nodig om PR te 
maken voor onze mooie vereniging, 
dat kan de commissie niet alleen, 
daar heeft de commissie alleen een 
voortrekkersrol in.
Gea is ook lid van de Lichaam van 
Christuscommissie, ontstaan uit 
muzikanten van de harmonie. 
Een gezellige club die op donderdag 
na de repetitie de “derde helft” 
invult met veel lol, de nodige 
drankjes en niet te vergeten, de 
nootjes van Peter van den Einden.
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Symphonica in Rosso
We zijn inmiddels de nacht 
in gegaan met de nodige 
(alcoholische) versnaperingen en 
de uitstapverhalen die helemaal 
niets te maken hebben met het 
interview. Maar dat is de PR eigen. 
Naast het serieus vergaderen en 
de activiteiten en actiepunten 
voorbereiden, zijn we erg goed in 
het elkaar op de hoogte houden 
van het wel en wee op heel diverse 
fronten. Hierdoor is het een 
gezellige commissie die vaak tot de 
late uurtjes doorgaat.
Dus Gea, voordat we huiswaarts 
gaan, heb je nog een droom of wens 
voor de vereniging?
Dat heeft ze…. “Symphonica in 
Rosso”.
En daarmee sluiten we deze 
gezellige avond af, gaan allemaal 
huiswaarts, appen elkaar om 01.50 
uur dat we veilig zijn thuisgekomen 
zodat Gea rustig aan de warme kant 
van haar bed kan gaan slapen.

Gea, bedankt voor je gastvrijheid 
en inzet voor Somerens Lust. 
Gefeliciteerd met je jubileum en op 
naar symphonica. 

Pierre-Paul Aarts
40 jaar MSL

Woensdag 31 mei zijn we naar 
Pierre-Paul gegaan om de 
herinneringen van 40 jaar bij 
de vereniging omhoog te halen. 
Achteraf vertelde hij nog dat ie 
het zo druk had met buurten dat 
hij vergeten was de kaasjes en 
borrelnootjes op tafel te zetten 
en de rest van de week dit heeft 
kunnen opeten. Maar we hebben 
genoten van de speciale witte wijn 
die Pierre nog steeds koopt sinds de 
concertreis in Riol.

Hoe het allemaal is 
begonnen.
Om sport gaf Pierre niet veel en na 
kort de scouting uitgeprobeerd te 
hebben was hij op zoek naar een 
andere hobby. Uiteindelijk werd 
hij aangespoord door zijn moeder 
en de toenmalige slagwerkers 
om slagwerk eens een keer uit te 
proberen. En vanaf dat moment is 
hij bij de slagwerkgroep gebleven. 
Op het moment dat hij begon was 
hij 9 jaar. De slagwerkgroep was op 
dat moment al een half jaar op weg 
met een nieuwe lichting. Daarom 

heeft hij eerst een bijspijkercursus 
moeten volgen bij Eric van Soest, 
één van de slagwerkers,  om de 
achterstand in niveau in te halen. 
Behalve bij het slagwerk heeft Pierre 
ook 6 jaar lang bij de jeugdfanfare 
mee gespeeld en ook nog 5 á 6 jaar 
bij de big band van de vereniging, 
dit heeft hij zelfs een tijdje alle 3 
tegelijk gedaan. 

Muziek in de familie 
Muziek zat op dat moment nog niet 
echt in de familie Aarts. Pierre’s 
ouders hebben allebei niets met 
zang of muziek gedaan. Wel heeft 
zijn vader bij Crescendo gezeten, 
wat dan wel weer een muzikale 
term is. Zoon Sven heeft vervolgens 
wel het voorbeeld van vaders 
gevolgd en is ook muziek gaan 
maken bij de slagwerkgroep.
Sven werd als menneke altijd 
meegenomen om naar papa te 
gaan luisteren. Hier hielp hij 
met enthousiasme mee als de 
vrachtwagen geladen moest worden 
om het slagwerk te vervoeren. 
Door zijn enthousiasme voor 
de slagwerkgroep mocht Sven 
beginnen met slagwerk toen hij zijn 
communie gedaan had.

Diploma-loos en het 
muziektraject
In de tijd dat Pierre begon waren er 
geen diploma’s. Als hij zijn huidige 
niveau zou moeten gokken verwacht 
hij op C-niveau uit te komen. 
Vroeger werden de partijen gewoon 
verdeeld en speelde de dirigent de 
partij voor. Het was dan gewoon 
naspelen tot het gelijk klonk met de 
rest. Dynamiek was in die tijd ook 
nauwelijks belangrijk.
Toen Pierre begon was er een 
jeugdlichting van ongeveer 23 man. 
Van deze groep zijn er veel gestopt 
of moeten  stoppen totdat ze 
uiteindelijk met 10 man over waren 
gebleven. Het niveauverschil met 
het grote tamboerkorps was een 
probleem voor instromen omdat de 
grote groep toen net 3x na elkaar 
goud gehaald hadden in Kerkrade 
bij het WMC. Toen hebben ze een 
jeugdgroep opgestart onder leiding 
van de Han van Vleuten jr. Van 
deze groep zijn er 6 doorgestroomd 
naar de grote slagwerkgroep. Gauw 
genoeg zijn er toen een aantal 
gestopt doordat sommige gingen 
studeren, maar ook wat oudere 
leden vanwege de leeftijd. Daarna 
heeft de tamboerskorps een hele 
tijd doorgespeeld als slagwerkgroep.



Dienstplicht
Pierre moest in militaire dienst 
in maart 1989, want toen was er 
nog dienstplicht. Hier is hij bij de 
Genie Kapel gegaan als slagwerker. 
Dit is hetzelfde orkest van de 
Herculesramp in 1996, waarbij toen  
30 van 37 leden zijn omgekomen. 
Pierre vertelt dat één van de 
mooiste momenten met de Genie 
Kapel het optreden tijdens de 
Taptoe in Lille Frankrijk in 1989.  
Er liep geen aparte slagwerkgroep 
mee met de kapel, maar er waren 
wel 5 slagwerkers die voorop gingen  
aan de fanfare van de kapel. Met de 
kapel liepen ze van die Amerikaanse 
marcheershows. In Lille hebben ze 
ook een show moeten uitvoeren 
in het voetbalstadion. Heel het 
station zat vol. Alles was donker 
gemaakt met alleen  spots aan 
op het grasveld. In de show hield 
op een gegeven moment heel de 
fanfare op met lopen en moesten 
de slagwerkers nog een paar meter 
naar voren lopen. Toen hebben 
ze met de 5 slagwerkers een 
stokkenshow opgevoerd. Hier deden 
ze verschillende ‘stick jokes’ en 
‘stick tricks’ in een belachelijk hoog 
tempo. En vervolgens stonden ze 
met de stokken onder de neus en 
dan achter elkaar omlaag om door 
te spelen.   
Pierre heeft hier nog een videoband 
van. Dus worden van boven de 
recorder en wat kabels gehaald 
en na vakkundig werk van vader 
en zoon hebben wij deze hele 
“stokkenshow” kunnen bewonderen.  

Sintelbaan in Kerkrade 
Natuurlijk vroegen we vervolgens 
ook nog wat het mooiste moment 
binnen de muziekvereniging is. Dit 
is voor Pierre het behalen van de 
gouden plak in Kerkrade met het 
tamboerkorps. Hierbij liepen ze op 
de Sintelbaan rond in het stadion. 
Langs de groep liepen de juryleden 
met bandrecorders om elk hoorbaar 
foutje hierop in te spreken.  
Elke slag die je mistte werd 
opgepikt. Overal werd gejuicht en 
ging het publiek staan wanneer ze 
erlangs liepen.  Op dit moment was 
Pierre rond de 16 jaar. Alleen al 
doordat er verschillende muzikanten 
van heel de wereld  waren, heeft dit 
een enorme indruk achtergelaten. 
Natuurlijk zorgde het behalen van 
goud ervoor dat deze herinnering 
nog hoger in het vaandel kwam te 
staan. 

Ook de concertreizen naar Riol en 
de reis naar St Pietersleeuw waren 
leuk. Pierre en zijn vrouw Anita 
sliepen in Riol toen bij de dochter 
van de burgemeester. Overdag veel 
wijnen proeven en ’s avonds nog 
doorhalen met een paar flessen. 
Ook St. Pietersleeuw was erg leuk 
al was Pierre toen wat te jong 
en moest hij eerder op de avond 
weg daardoor. Toch zijn er de 
nodige kriek Lambieck naar binnen 
geslagen.. 

Droevigste moment
Het minste leuke moment in 
de vereniging vindt Pierre het 
overlijden van Henk van Engelen 
en Han van der Vleuten. Tijdens de 
uitvaart van Henk van Engelen werd 
de kist begeleid door de slagwerkers 
en hebben ze een ode ten gehore 
gebracht. Ook bij het overlijden van 
de jonge Han van Vleuten jr heeft 
Pierre in het crematorium samen 
met een collega slagwerker uit 
Ommel de dodenmars gespeeld,  
ter ere van Han.

Muziek repertoire
De favoriete nummers van Pierre 
zijn: “Tamboursglorie”, “Margos in 
jumping five” en “Djembé Mania”. 
De eerste twee nummers werden 
gespeeld in Kerkrade toen de 
slagwerkgroep de gouden plak heeft 
behaald, wellicht dat dat er ook mee 
te maken heeft. 
Vroeger werden de nummers bij 
de slagwerkgroep veel langer 
gespeeld dan tegenwoordig. Zo 
geeft Pierre aan dat sommige 
marsen vroeger weleens 10 jaar 
lang in het repertoire bleven. 
Door de opkomst van mallets en 
andere percussie-instrumenten is 
er tegenwoordig veel meer keuze in 
nummers om te spelen. Pierre vindt 
de podiumwedstrijden, ondanks 
het behaalde resultaat met de 
marcheerwedstrijden, leuker om 
te doen. Vooral de diversiteit van 
instrumenten om te spelen speelt 
hier een grote rol mee.
Malou vraagt zich af waarom dat 
Pierre eigenlijk niet Paul wordt 
genoemd bij de slagwerkgroep, 
want eigenlijk wordt buiten onze 
vereniging Pierre door iedereen bij 
z’n tweede naam ‘Paul’ genoemd. 
Dit komt mede doordat er eerst al 
een Paul bij de slagwerkgroep zat en 
om verwarring te voorkomen werd 
hij toen Pierre genoemd. Pierre 
staat binnen de slagwerkgroep er 

wel redelijk om bekend om net iets 
te hard te spelen. Vaak wordt er dan 
ook gegrapt dat mp (mezzopiano) 
bij hem bekend staat als ‘Meer 
Pierre’. 

20 jaar blokcommissie
Naast spelend lid is Pierre 
inmiddels al meer dan 20 jaar lid 
van de werkgroep tamboerkorps, 
later blokcommissie van de 
slagwerkgroep genoemd. Afgelopen 
jaar is intern de naam verandert 
van blokcommissie slagwerk naar de 
Slaco. Hij heeft altijd de rol vervuld 
van notulist en penningmeester. 
Ter voorbereiding op dit interview 
heeft hij nog een diskette gevonden 
met daarop de notulen van de 
vergadering van 1997. Hierin 
staat nog aangegeven dat de 
slagwerkgroep zijn eigen spaarkas 
had. Dat is nu niet meer.

Blik in de toekomst
Pierre heeft geen specifieke 
toekomstdroom voor de vereniging. 
Wel geeft hij aan dat hij hoopt 
dat er een “Second Strike” 
georganiseerd gaat worden. Hij 
vindt namelijk  “First Strike” ook  
één van de hoogtepunten uit zijn 
muziekcarrière. 
We proosten er nog een keer op en 
gaan dan weer huiswaarts.
Bedankt voor jullie gastvrijheid.

Pierre, proficiat met je 40-jarig 
jubileum bij Muziekvereniging 
Somerens Lust!
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Simon Peeters
40 jaar MSL

Woensdagavond 25 mei om 20.00 
schuiven we bij Simon en Ria aan 
de tafel. We beginnen snel met 
het interview, want Ria en Simon 
zijn grote voetbalfans en willen de 
UEFA Europa League finale tussen 
Ajax en Manchester United niet 
missen. Door de vele verhalen en de 
gezelligheid hebben we uiteindelijk 
toch nog de eerste helft van de 
wedstrijd gemist, maar daardoor 
hebben we wel wat mooie verhalen 
om te vertellen.

Muzikale carrière
De muzikale carrière van Simon 
is begonnen nadat Simon en Ria 
getrouwd zijn en Simon naar 
Someren is verhuisd. Om wat 
mensen in de omgeving te leren 
kennen, leek het hen een goed plan 
om zich bij een vereniging aan te 
melden. De vader van Ria was al lid 
van onze muziekvereniging, toen 
der tijd de fanfare, dus de keus was 
makkelijk gemaakt. Ria en Simon 
zijn samen op les gegaan bij de 
dirigent van de jeugdfanfare;  

Jo Jansen. Destijds mocht je zelf 
niet kiezen welk instrument je wilde 
gaan spelen, maar kreeg je een 
instrument toebedeeld.  Ria ging 
cornet spelen en Simon trombone, 
eerst een ventieltrombone en later 
een schuiftrombone.
Ieder zondagochtend gingen ze 
samen voor de repetitie van de 
jeugdfanfare naar de muziekles. 
Voor Simon was dit niet altijd even 
makkelijk, omdat hij nog geen 
noten kon lezen en theorieles was 
er destijds nog niet. Simon merkte 
uiteindelijk, toen hij bij de harmonie 
zat, dat hij nooit theorieles heeft 
gehad en hierdoor een basis miste. 
Bepaalde muziekstukken waren 
daardoor wat moeilijker te begrijpen 
en hadden meer tijd en aandacht 
nodig. 

Simon is zelf lang bij het 
opleidingsorkest gebleven, tot zijn 
40e ongeveer. Hierbij heeft hij 
wel een kleine tussenstop gehad, 
maar toen zijn kinderen bij het 
opleidingsorkest kwamen is hij er 
ook weer bij gegaan. Ook nadat 
zijn kinderen gestopt waren bij het 
opleidingsorkest, is hij nog even 

door gegaan ter ondersteuning van 
de lagere stemmen. Daarnaast heeft 
hij bij het grote harmonieorkest,  
het huisorkest en de Big Band 
gezeten, dat later de Jazz Academy 
is geworden. Simon heeft nooit 
diploma’s gehaald en daarom werd 
het uiteindelijk steeds moeilijker om 
op het niveau van de harmonie mee 
te blijven spelen.  Uiteindelijk heeft 
hij besloten om daarom te stoppen 
bij de harmonie. Tegenwoordig 
speelt hij bij het Seniorenorkest en 
bij de Hofkapel.

Muzikaal gezin
Simon en Ria hebben een muzikaal 
gezin. Hun drie kinderen Harrie, 
Els en Ine bespelen allemaal een 
muziekinstrument. Een hele tijd 
heeft het gezin ook met z’n allen 
bij de harmonie gezeten. Ria gaf 
zelfs aan dat op haar verjaardag zij 
als enige thuisbleef om de gasten 
te ontvangen en dat de rest naar 
de repetitie was. Ine en Els wilden 
toen ze jong waren allebei bij de 
majorettes, dit zagen Simon en Ria 
echter minder zitten. 
Ze hadden liever dat hun kinderen 
een instrument gingen spelen. 
Toen de fanfare veranderde van 
fanfare naar harmonie, waren er 
klarinetten nodig en dat zagen 
Els en Ine wel zitten. Van de drie 
kinderen is Ine als enige van de 
drie nog actief spelend lid van de 
harmonie, dit tot groot genot van 
Ria en Simon.  Els is na klarinet 
saxofoon gaan spelen en speelt nu 
nog steeds bij de Hofkapel van de 
Meerpoel. Hier speelt ze nog steeds 
samen met haar broer Harrie.  
Harrie was altijd een erg 
enthousiaste muzikant en leerling. 
In het begin heeft Ria zelf muziekles 
gegeven aan Harrie, maar is daar 
al snel mee gestopt, omdat Harrie 
haar in een razend tempo inhaalde. 
Ze hoefden hem ook nooit aan te 
sporen om te oefenen.

Mooie momenten 
Simon heeft altijd veel plezier 
gehad bij de harmonie en veel 
mooie momenten meegemaakt. 
Met de jeugdfanfare naar België 
en later met de jeugdharmonie 
naar Disneyland zijn momenten 
die hem altijd bij zijn gebleven.
Ze zijn tweemaal met de harmonie 
naar de wijnfeesten in Riol geweest 
en dit waren altijd enorm leuke 
reizen. Ze bleven dan bij lokale 
mensen thuis slapen en mochten 
in een grote tent bij de wijnfeesten 
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optreden. ’s Ochtends was er dan 
nog een mis in de tent, waarbij 
de meeste jeugd met een enorme 
kater aanwezig was. Dit waren altijd 
erg gezellige dagen waar Simon 
en Ria met veel plezier naartoe 
gingen. Ook de concertreizen naar 
Barcelona en Valencia vond Simon 
erg leuk. Vroeger waren er met 
het jeugdorkest uitwisselingen met 
andere orkesten, zoals met een 
orkest uit Friesland en zelfs een 
keer met een orkest uit Engeland. 
De muzikanten van Engeland bleven 
bij de leden van onze vereniging 
overnachten. Vervolgens ging onze 
vereniging dan ook op bezoek bij 
het orkest in Engeland om dan 
ook bij hun leden te overnachten. 
Deze uitwisselingen waren altijd 
erg gezellig en zorgden voor leuke 
momenten.
Het Rabo Music Unlimited en het 
Concert Carnavalesk vond Simon de 
leukste optredens, deze concerten 
zijn altijd erg gezellig met leuke en 
ook herkenbare muziek. Minder leuk 
vond Simon de concoursen, deze 
vindt hij te prestatiegericht.  
Wel was het uiteindelijk leuk om een 
mooi resultaat op het concours te 
behalen.
Een heel bijzonder moment voor 
Simon en Ria was toen de harmonie 
hen een serenade kwam brengen 
voor hun 25-jarig huwelijk in 2000. 
Dit was de eerste serenade van 
Hans Swinkels als nieuwe president. 
Ria was toen heel trots op de 
vereniging waar zij als gezin zo 
betrokken bij waren.

Droevige momenten
Het overlijden van Hans Swinkels 
was voor Simon wel een van de 
droevigste momenten die hij bij 
de vereniging heeft meegemaakt. 
En de uitvaarten van ome Jan en 
de vader van Ria waren ook erg 
droevige momenten voor Simon en 
Ria.

Andere activiteiten naast de 
harmonie
Simon heeft in de tijd dat hij lid van 
de harmonie nooit in commissies of 
in het bestuur gezeten. Wel hielp hij 
altijd graag mee bij het Summers 
Spektakel. Nu hij geen spelend 
lid meer is van de harmonie, is 
hij bij de bouwploeg gegaan. 
De bouwploeg zorgt ervoor dat 
wanneer de harmonie in De Ruchte 
een podium nodig heeft deze wordt 
opgezet. Dit vindt hij een heel 
gezellig groepje en heeft hij nog wat 

te doen. Hij grapte wel dat door de 
moderne communicatiemiddelen 
en de onhandigheid van sommigen 
hierin het weleens voor komt dat de 
halve bouwploeg bij De Ruchte staat 
terwijl dit niet nodig is.

Favoriete muziek
Over de vraag wat het favoriete 
muziekstuk of genre van Simon 
is, moest hij toch even nadenken. 
Simon houdt niet van hele moderne 
muziek. Filmmuziek daarentegen 
vindt hij wel mooi en leuk om 
te spelen. Ook het stuk Postfata 
Viresco vond het erg mooi en heeft 
veel indruk op hem gemaakt.

Nog speciale dromen of 
wensen
Simon heeft geen speciale wensen 
of dromen voor de harmonie. Wel 
zouden Simon en Ria nog een keer 
met de harmonie naar Riol willen 
gaan, deze reizen vonden zij altijd 
erg leuk en dit zouden ze nog wel 
een keer mee willen maken.

Henk Arendsen
60 jaar Muziekbond

We schuiven aan bij Henk en 
Henny, het zonnetje schijnt en 
onder het genot van een kop koffie 
en beschuit met verse aardbeien 
beginnen we aan het interview. 
Maar waarom eigenlijk? vraagt 
Henk zich af. Hij is immers een 
aantal jaar geleden ook jubilaris 
geweest. Iemand die al zo lang bij 
de bond is en pas later bij onze 
muziekvereniging zijn inschrijving 
deed, jubileert gewoon wat vaker. 
Henk Jubelt wat af! En dat vinden 
wij helemaal niet erg. Dat is mooi! 
Zo had hij ook een interview bij 
Onis, waar Henk al jaren meewerkt 
aan een maatjesproject voor nieuwe 
Nederlanders.

Dus Henk en alle lezers, we 
beginnen gewoon aan een goed 
gesprek en we zien wel waar het 
schip strandt…



Van Canada naar 
Somerens Lust
Een goed gesprek is wel aan 
Henk besteed. Hij heeft zelfs al 
wat voorwerk gedaan en wat 
leesmateriaal en mooie foto’s uit 
de oude doos afgestoft. Henk legt 
ons eerst uit hoe zijn werk eruitzag 
toen hij begon; hij was project 
constructeur. Toen hij werkte bij 
de T/U in Eindhoven kreeg hij een 
tweejarig contract aangeboden 
in Canada. Die uitdaging ging hij 
samen met Henny aan. Na die 2 
jaar zijn zij gesetteld in Someren. 
Henk zelf is opgegroeid in Sterksel 
en zat daar al bij de fanfare. Die 
fanfare had nog geen drumband 
en dus leerde Han van de Vleuten 
Henk, en nog wat andere jongens, 
trommelen. Henk heeft van alles 
gedaan, de grote trommel, de 
bugel, de concert-trom. Later 
speelde hij trombone. Bij dit verhaal 
toont hij een foto van een groep 
jongens met trommels, waar Henk 
letterlijk met kop en schouders 
bovenuit steekt; hij met de grote 
trom, de rest een kleine.
Bij terugkomst uit Canada wilde 
Henk graag het musiceren 
weer oppakken en heeft hij zich 
aangemeld bij Muziekvereniging 
Somerens Lust, wat toen nog 
de fanfare was. Dat viel bij 
zijn schoonouders in goede 
aarde.. Hij speelde onder andere 
ventieltrombone en concertbas. En 
Gijs was daarbij een grote steun!

Streepje voor
Een jaar of 24 geleden kreeg 
Henk bij zijn werkgever meer 
verantwoordelijkheid. Henk bleef 
lid van de muziekvereniging, maar 
kon het niet meer combineren om 
iedere week muziek te maken. Toen 
is Henk commissaris geworden. 
Henk tikt op zijn hoofd en zegt ‘het 
belangrijkste van muziek maken 
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zit niet in de noten, dat zit hier 
in je hoofd en in je hart. Muziek 
geeft plezier, ieder heeft zijn eigen 
beleving.’ Als sollicitanten op zijn 
werk tijdens een sollicitatiegesprek 
aangaven dat zij muziek maakten, 
hadden deze mensen al meteen 
een streepje voor. Muziek maakt 
een mens gelukkig en een gelukkig 
mens werkt harder. De muziek 
die de harmonie nu maakt steekt 
echt boven alles uit. Het concours 
onlangs in Veldhoven was klasse! 
Henk en Henny kijken erg uit naar 
het concert met philharmonie 
zuidnederland. Dit is niet alleen 
het laatste concert van de dirigent, 
maar ook van broer en zwager Ton.

Tralderhand, Bels Bier  
en droefenis
Henk heeft een kleine 30 jaar 
bij Tralderhand geblazen. Ze 
kwamen twee jaar geleden voor 
het Summers Spektakel nog een 
keer bij elkaar om samen muziek 
te maken. Ook zijn ze jaren terug 
veel naar België geweest, naar Sint 
Pieters-Leeuw. Maar als je eenmaal 
begint aan die Belse bieren, komt er 
van muziek maken niet veel meer 
terecht.
Over het drama van Status Quo 
vertelt Henk ook, maar dan met 
name de benefietavond die later 
werd georganiseerd om geld in 
te zamelen. Heel Someren leefde 
mee met de vereniging. Er was een 
thermometer met hoeveel geld er 
nog ingezameld moest worden. 
De thermometer steeg naarmate 
er geld werd opgehaald. Toen het 
bedrag werd gehaald, barstte het 
feest los.
Het overlijden van Hans Swinkels 
en zeker ook van Jan Swinkels viel 
Henk en Henny zwaar. Zij waren op 
veel gebieden bij elkaar betrokken; 
in de fanfare, in het bestuur en met 
het majorettenkorps.

Verrassend en gezellig
Inmiddels zit Henk bij Somerens 
Rust. Deze club komt bij elkaar 
als er mensen nodig zijn, 
bijvoorbeeld om wegen af te zetten 
bij evenementen of zoals bij de 
verkiezingen waar ze een steentje 
bijdragen.. Het is duidelijk dat Henk 
de muziekvereniging een warm 
hart toedraagt. Dat dat andersom 
ook geval is, overviel hem met zijn 
50-jarig huwelijksfeest van hem 
en zijn Henny. Perplex stonden 
ze toen ze een onverwachte 
serenade kregen tijdens hun 
feest. Fantastisch vonden ze 
het! Henk had ‘zijn club’ die dag 
graag uitvoerig willen bedanken, 
maar kwam niet uit zijn woorden. 
Dit heeft hij dan ook later nog 
gedaan tijdens een repetitie. ‘Wat 
is het toch een mooie club, zo 
veelomvattend.’
Hij heeft hier vrienden gemaakt 
voor het leven. Het is een 
vereniging van gezelligheid en 
saamhorigheid. Dat maakt dat je 
er ook zin in hebt. Samen muziek 
maken en daarna samen een borrel 
drinken.

Dat is genieten!

Nou Henk... Daar proosten we op! 
Gefeliciteerd.

Jubilarissenavond

Wij wensen alle jubilarissen een hele fijne avond
toe. Bedankt voor jullie verhaal en gastvrijheid.

PR-commissie
Muziekvereniging
Somerens Lust

Donderdag 13 juli
Hotel Centraal



BuitenconcertenBuitenconcerten
Bij Hotel Centraal

Maandag 10 juli
Aanvang 19.00

Zondag 9 juli
Aanvang 13.30

Harmonieorkest en
Opleidingsorkest
i.s.m. Tijgerorkest en Ranonkel muziekgroep

Slagwerkgroep
en jeugdslagwerk


