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Lieke de Lau en  
Hanny de Lau-Wijlaars  
25 jaar en 50 jaar jubilaris

We schuiven aan in de gezellige casa 
van Hanny en Frans, waar we ons 
helemaal in Spanje wanen. Frans 
en hondje Yopie worden naar het 
kantoortje gedirigeerd, terwijl we 
starten met het interview. Lieke en 
Hanny de Lau, zij jubileren samen 
dit jaar. Lieke is 25 jaar lid en Hanny 
alweer 50 jaar. Samen 75 jaar lid. Dat 
is gezellig! En gezellig is het zeker, mijn 
pen heeft de eerste zin nauwelijks 
genoteerd of het gaat alweer over iets 
anders.

HOE IS HET DAN ALLEMAAL 
BEGONNEN…? 
Hanny was ongeveer 11 jaar oud, toen 
de fanfare op kermismaandag langs 
kwam om het gilde naar hun clubhuis 
te begeleiden. Dat vond ze machtig 
interessant. Pa was accordeonist en 
de twee oudsten speelden dat ook 
en zaten samen bij Gitacorda, een 
accordeonvereniging in Someren. 
Hanny hoorde in dezelfde lijn door te 
gaan, maar dat wilde ze helemaal niet. 
En bij de familie Wijlaars was het zo… 
zat je eenmaal bij een club, dan bleef 
je er ook bij. Na lang zeuren mocht 
ze bij de fanfare. Het 1e jaar bestond 

alleen maar uit theorie bij de Weerter 
Muziekschool. Na dat jaar kreeg ze een 
bugel, dat wilde ze liever niet, maar in 
die tijd kreeg je gewoon geen keuze. 
Later kreeg ze een alto, een soort 
kleine tuba en daarna volgde de cor en 
muziekles bij van Boeket. Hij speelde 
zelf hoorn en had het vooral druk met 
te vertellen hoe goed hij was en keek 
met zekere minachting naar de cor van 
Hanny. Met de woorden ‘begin maar 
vast spelen...’ ging hij zelf koffie halen 
en kwam een paar nummers later pas 
weer terug. Hanny haalde haar A en 
B-diploma, zonder deze papiertjes 
mocht ze immers niet bij de grote 
fanfare. Na B is ze prompt gestopt. 
Punt erachter, klaar! Er waren toen 
nog niet zoveel meisjes bij de fanfare, 
Hanny nam plaats in het rijtje naast 
‘Lange Hes’ (Harry van Otterdijk) een 
legendarische figuur bij de harmonie. 
Hij mocht Hanny graag plagen, maar als 
iemand anders dat waagde kwam Lange 
Hes altijd voor haar op. Toen de fanfare 
overging naar de harmonie gingen alle 
cors over op hoorn. De hoorn bleef haar 
instrument en dat is het nu nog. 

EEN LADDER IN JE PANTY EN 
JE KLARINET IN DE KACHEL 
Lieke begon als 7-jarige bij de 
majorettes. Al haar nichtjes en haar 
zus zaten er ook bij. Lieke was echter 

geen meisjes-meisje, ze hoefde maar 
naar een panty te kijken of er zat al 
een ladder in. Hoe ze het tot miss- 
majorette heeft geschopt, is Lieke 
dan ook een raadsel. Haar eerste 
performance als miss vond ze super 
spannend, want…. wat als ze verkeerd 
liep? Dan liep de hele harmonie de 
verkeerde kant op!  Ook muzikaal 
ging ze haar familie achterna en ging 
ze muziekles volgen. Na het behalen 
van haar theoriediploma begon ze 
met het volgen van klarinetles samen 
met haar nichtje Theike. Haar eerste 
klarinetleraar was Erwin Aarts. Een 
grote man waar Theike en Lieke veel 
ontzag voor hadden. Als beginnende 
klarinettist had Lieke wel ooit moeite 
met het in elkaar zetten van het 
instrument en het plaatsen van het 
rietje. Toen ze voor de zoveelste keer 
moest bekennen dat haar rietje kapot 
was gegaan, sprak de instrumenten 
man van die tijd de legendarische 
woorden: “wa doede gullie met die 
rietjes, vreten jullie die op?” Lieke 
heeft naar eigen zeggen lang over haar 
diploma’s gedaan… Na Erwin Aarts 
volgde nogal wat leraren. Met name 
aan de klarinetlessen van Guido van 
de Ven heeft ze goede herinneringen. 
Veel plezier, heul gezellig, hartstikke 
gelachen samen met Theike maar 
diploma’s... ho maar. Gertie moest 
Lieke naar het C-diploma helpen zodat 
ze bij de grote harmonie kon. Helaas, 
Lieke had, vond ze zelf, hele andere 
dingen aan haar hoofd (zoals: wat 
doe ik komende vrijdagavond aan) en 
nog 1000 andere smoezen om maar 
niet te hoeven oefenen waardoor ze 
niet op mocht voor haar C-examen. 
Hanny was destijds voorzitter van 
de opleidingscommissie en was not 
amused … Ze wilde het liefst de 
klarinet van Lieke in de kachel gooien. 
Bij Ted haalde Lieke uiteindelijk haar 
C-diploma. Ze vond het gewoon leuk om 
muziek te maken, maar examens … nee, 
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daar vond ze niks aan. Lieke is een jaar 
of 7-8 geleden saxofoon gaan spelen. 
Maar ja, volgens de hoorns is dat niet 
moeilijk, want als je een sax uit het 
raam houdt maakt ie al geluid.

ECHT IN HARMONIE, DEZE 
HARMONIE. . . 
Als we Hanny en Lieke vragen wat 
ze zo leuk en fijn vinden aan de 
muziekvereniging, vertellen ze over 
vele hoogtepunten maar uiteindelijk 
is het vooral geweldig om samen 
muziek te maken met deze mooie 
club mensen. Lieke is twee keer met 
zwangerschapsverlof geweest en toen 
heeft ze de mensen écht gemist, dat 
zegt toch wel wat. Hanny heeft vooral 
veel lol met de hoorns, ze noemen 
zichzelf ‘hét straatje van de harmonie’. 
Lieke grapt dat de hoorns ooit letterlijk 
te hoog van de toren blazen.

En wat is er minder leuk? Hanny kon 
(en kan) het ontzettend saai vinden 
om alles tot in den treure te herhalen. 
Al weet ze zelf ook wel dat dat nodig 
is omdat er thuis te weinig wordt 
geoefend... Wat haar ook flink kan 
storen is een serenade brengen met 
weinig mensen. Lieke vindt podia 
afbreken heul vervelend... Dan ben je 
klaar met spelen en wil je je mengen 
tussen de mensen, dat kan niet meteen.

Het favoriete muziekstuk?? Van Lieke 
is misschien wel Abba, al hebben we 
dat wel duizend keer gespeeld, haha 
niet dus. Lieke houdt met name van 
begeleidende solonummers. Zoals 
Kiteman, as it is in Heaven etc. Hanny 
vindt het moeilijk hier antwoord 
op te geven, elk jaar zijn er enkele 
muziekstukken die eruit springen. Vaak 
is het een combinatie van de muziek en 
ambiance. Haar allereerste mars weet 
ze nog wel: San Carlo. Heeft nog steeds 
een plaatsje in haar hart.

MOEDER VAN DE HARMONIE 
EN FIRST LADY 
Hanny heeft veel voor de vereniging 
betekend. Begin jaren 80 begon ze 
in de evenementencommissie. Na 
enkele jaren kwam ze in het bestuur 
en werd ze verantwoordelijk voor PR 
en het FSL-Akkoord. Ze droeg zorg 
voor de donateursactie samen met 
Piet Crooymans, Ton van Abeelen en 
de commissarissen. Vanaf 1990 was 
Hanny secretaris van de vereniging 
tot en met 1995. Samen met Ton van 
de Graft, Piet van Eijk en Tiny van 
Lieshout zat ze in 1999-2000 in de 
vaandelcommissie. In 2002 werd ze 
coördinator van de opleidingscommissie 
en droeg de functie in 2005 over toen 
haar Frans president van de vereniging 
werd. Ze zit in de attentiecommissie 
per 2010, het eerste en enige lid. Ze zat 
in een commissie die de blauw/grijze 
pakken regelde. De carnavalsconcerten 
organiseerde ze vijf jaar. Ook wel 
moeder van de harmonie, Hanny-Hoorn 
of First-Lady toen Frans president 
was. Ze deed het secretariaat van het 
Everhart Wintersfestival. Frans zat 
in de commissie van het Summers 
Spektakel, en dan is de hele familie 
min of meer betrokken. Je kunt wel 
stellen dat de harmonie altijd midden 
op tafel lag bij familie de Lau. Lieke 
had een vast stukje in het Akkoord 
als de Razende Reporter. Ze deed de 
Grote Pepernotenshow, heeft het 
reünieconcert mee opgericht. Ze zat in 
de opleidingscommissie. Nu heeft ze 
een plekje bij het Summers Spektakel. 
Lieke vindt het leuk om dingen te 
bedenken, een balletje opgooien en 
kijken wie het mee oppikt. Tante José 
blijkt hier vaak voor te porren. En dat 
vinden wij ook leuk.

FEESTEN EN AFTERPARTY’S 
We organiseren mooie evenementen, 
vindt Lieke. Hanny vult aan dat MSL 
een enthousiaste club mensen is.   

We moeten het samen doen, als we 
elkaar niet in de steek laten, heeft onze 
vereniging een gouden toekomst. In 
plaats van dromen en wensen voor 
Somerens Lust, vinden beide dames 
dat we vooral moeten kijken naar 
wat we al hebben. Het komt altijd in 
golfbewegingen, de aanwas. We moeten 
onze kop koel houden en de handjes uit 
de mouwen steken.

En dan de afterparty’s… op de 
Groeningen na vergaderingen, 
optredens… Tegen sluitingstijd 
gebeurde het vaak dat de dochters de 
Lau op de bar gingen staan en riepen 
naar eenieder die het wilde horen: ‘bij 
ons pap en mam in de kelder staat nog 
zat!’ Als Hanny dan soms aangaf dat 
ze er niet op hadden gerekend, werd 
dat probleem meteen getackeld. Op 
weg naar huis werden ze dan ingehaald 
door leden met achterop kratjes bier 
etc. Paul van der Weerden heeft het 
ooit wel heel bont gemaakt door ‘s 
nachts een bloemetje aan te bieden, of 
zeg maar gerust een hele boomstam 
gevonden in het park. Er is veel gefeest 
bij huize de Lau.

En nu is het dan weer feest! Naast dat 
ze op dezelfde dag jarig zijn, vieren 
ze nu ook samen op dezelfde dag hun 
jubileum. Zo moeder, zo dochter. Ze 
mogen elkaar graag muzikaal naar het 
leven staan, maar nu even niet... Van 
harte gefeliciteerd Lieke en Hanny, met 
jullie 25- en 50-jarig jubileum. De fles 
champagne en borrelnootjes zitten al 
onder mijn snelbinders.
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Paul van der Weerden  
40 jaar jubilaris

We nemen plaats in de prachtige tuin 
van Paul van der Weerden, die dit jaar 
een 40-jarig jubileum viert binnen onze 
vereniging. 

KLEINE JONGEN… 
Als jonge jongen begon Paul met 
muziekles. Eerst twee jaar het 
theoriegedeelte en als 12-jarige werd 
hij lid van onze vereniging. Les kreeg 
hij op de Weerter Muziekschool. Eerst 
op bugel, daarna op corhoorn. Hij kreeg 
les van de Heer Verboeket, die zelf 
hoornist was. Hij liet je vier nummers 
spelen, dan ging hij beneden bellen, 
kwam vervolgens terug en zei dan dat jij 
nog een nummer opnieuw moest spelen 
(Hé… dat hebben we al meer gehoord).  
Paul haalde zijn A- en B-diploma en 
daarna mocht hij bij het grote orkest. 
Hij kwam bij Hanny de Lau in de rij te 
zitten. Er waren weinig dames destijds 
in het orkest, maar toevallig zaten 
ze allemaal bij de corhoorns. Later is 
de hele groep overgestapt op hoorns 
(linkshandig) en hebben ze jarenlang 
les gehad van Coen Janssen. 

Muziek maken is Paul met de paplepel 
ingegoten. De vader van Paul blies de 
cor en was bestuurslid bij de Fanfare, 
broer Marcel was een slagwerker en 
zijn zus Marie-José speelde piano. Het 
was dus geen vraag of ze op muziekles 
gingen, dat gebeurde gewoon.

Paul is jaren geleden gestopt in 
het orkest, omdat hij meer tijd en 
aandacht aan zijn dochters wilde 
besteden. Daarnaast is hij erg 
gedreven in zijn werk. Hij heeft een 
eigen fysiotherapiepraktijk en een 
trainingscentrum. Ook heeft hij een 
beweegprogramma ontwikkeld om 
kinderen op scholen bewust te maken 
dat dagelijks bewegen ontzettend 

belangrijk is voor het leervermogen 
en de ontwikkeling van een kind. Ook 
muziek maken en andere creatieve 
vakken hebben daar een grote invloed 
op.  Dat neemt nogal wat tijd in beslag 
en muziek maken past daar nu even 
niet tussen. Hij mist het spelen wel, 
maar hij zegt ‘als je speelt, moet je er 
ook wel altijd zijn’. Zijn jongste dochter 
heeft nog wel les op een instrument en 
dat is… de hoorn!

CONCERTEN OPBOUWEN 
EN CONCERTREIZEN 
ORGANISEREN 
Als we vragen wat hij de mooiste 
momenten vond bij de vereniging dan 
antwoord hij: ‘dat zijn er velen’. Onder 
andere alle concerten van de Golden 
Earring. Hij spijbelde, als zestienjarige, 
destijds op school om alleen al mee te 
helpen opbouwen bij het concert van 
de Earring in sporthal de Pas. Dat hij 
spijbelde, wisten pa en ma Van Der 
Weerden toen niet, daar kwamen ze 
later pas achter.

Hij heeft het ook fantastisch gevonden 
om de RMU’s mee te organiseren. 
Bij RMU 1 t/m 3 had Paul de 
productieleiding van dit prachtige 

spektakel. Daarnaast heeft hij vocaal 
verschillende keren mogen optreden 
met het harmonieorkest, met als 
absolute uitschieters het duet met 
Ernst Daniel Smid en de uitvoering van 
de Neil Diamond medley tijdens RMU 
(“Dat is echt kicken”).   
De concoursen (o.a. samen met Tania 
Kross) en landskampioenschappen 
waren speciaal: het was altijd een groot 
feest. Maar ook de repetities vooraf, om 
samen ergens naartoe te werken. Hij is 
er altijd van overtuigd geweest dat er 
flink gerepeteerd moet worden om een 
vereniging draaiende te kunnen houden, 
zodat je een goed niveau kunt halen en 
behouden. 

Verder zijn alle concertreizen prachtig 
geweest. Om te beginnen naar Riol in 
Duitsland. Daarna organiseerde Paul 
zijn eerste concertreis (bij het 125jarig 
bestaan van MSL) samen met o.a. zijn 
vrouw Angelique naar Barcelona: zoveel 
mogelijk leden moesten mee gaan, en 
dat is gelukt! Het was een geweldig 
feest, met een hele grote groep en met 
heel veel héle jonge muzikanten! Ook 
een prachtig concert in de kerk Santa 
Maria Del Pi.
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De volgende concertreis hebben Paul 
en Angelique grotendeels zelf geregeld. 
Ze gingen een jaar voor de concertreis 
samen naar Valencia met hun drie 
kleine kinderen. Bezochten harmonieën 
en kerken en maakten zo’n leuke 
contacten dat ze zelfs de ‘Hymne van 
Valencia’ opgestuurd kregen. ‘Dat we 
daarmee toestemming kregen om hun 
stuk dáar te spelen was uniek!’  Ook 
het inmiddels legendarische optreden 
in het stadion staat in het geheugen 
gegrift van wie erbij was. Denk zelfs van 
degene die er niet bij waren. En ook het 
concert met het beste harmonieorkest 
van de wereld, de Banda Primitiva 
de Lliria in hun eigen concertzaal… 
dirigent Geert Mooren geloofde in 
eerste instantie niet dat ze daar zouden 
kunnen spelen, dat was nog geen enkel 
Nederlands orkest gelukt!

Ook voor de reis naar Verona werden al 
een jaar van tevoren bezoeken afgelegd 
aan de Cathedraal Il Duomo en de 
vreemdelingendienst in het stadhuis. 
Want ‘zomaar’ optreden bestaat 
daar niet. De Bisschop was moeilijk 
bereikbaar, maar na de mis hebben ze 
hem mogen spreken. En zover gekregen 
dat hij de agenda van het volgend jaar 
erbij haalde en bij de datum zondag 13 
oktober ‘Banda Musica Somerens Lust’ 
schreef! Dat was mooi! Eenmaal daar, 
werd er gevraagd of ze meer nummers 
wilden spelen. 

DIE KWAM EVEN BINNEN…
Antiphon van Bruckner, vindt Paul 
een mooi muziekstuk: het heeft 
geweldige akkoorden. Ook Intermezzo 
Symphonica en Overture to a new age 
vindt hij prachtig. 

Paul staat open voor vele soorten 
muziek, hij luistert graag naar David 
Bowie, Van Morrison, The Beatles. Zelfs 
rap kan hij waarderen. Ook klassieke 
muziek luistert hij op z’n tijd. Wat hem 

zelf verraste, was dat hij de muziek van 
Armin van Buren ook zo mooi vond. Hij 
was tijdens de Olympische Spelen in 
het Holland Heineken House en zag en 
hoorde hem daar draaien. De vibe, die 
door de zaal ging, was geweldig. Paul 
draaide zelf vroeger plaatjes in de kroeg 
aan het Wilhelminaplein en vond het 
mooi hoe hij het publiek kon pakken, 
zorgen dat ze bleven dansen.

VERENIGINGSMENS IN  
HART EN NIEREN 
We schreven eerder al dat Paul in 
verschillende commissies heeft gezeten. 
Maar wat natuurlijk wel heel bijzonder 
was, is dat hij president heeft mogen 
zijn bij zijn vereniging. Hij ging eerst in 
de leer bij Frans de Lau in september, 
in februari is hij verkozen tot president. 
President zijn is niet altijd makkelijk, 
hij heeft soms stevige gesprekken 
gehad en moeilijke beslissingen moeten 
nemen. Doordat er unieke uitdagingen 
op het werk kwamen, is hij na  
een bestuursperiode gestopt omdat hij 
dit niet meer kon combineren. Hij kijkt 
terug op een mooie bestuursperiode, 
met veel mooie momenten. Paul is ook 
lid geweest van de HaCo, hij heeft de 
eerste carnavalsconcerten mee opgezet; 
op carnavalszondag na de optocht 
stroomde iedereen binnen.

Paul is heel actief in het 
verenigingsleven in Someren.  
Hij heeft 25 jaar het eerste elftal van 
SV Someren begeleidt. En op het 
sportpark samen met de voetbalclub 
een medische ruimte gecreëerd.  
Hij ging op donderdags om 18.30 
uur naar de Potacker, daarna ging hij 
meteen door naar de repetities van 
de muziekvereniging. Hij zat 10 jaar 
lang bij de Hofkapel en in 2001 was hij 
Prins Carnaval van de Meerpoel. Zijn 
jongste dochter was 2 jaar geleden 
jeugdprinses. De appel valt niet ver van 
de boom.

De muziekvereniging functioneert goed 
binnen de gemeenschap van Someren. 
Naar de toekomst toe zullen alle 
muziekverenigingen in Groot Someren 
goed moeten kijken, hoe ze dit in stand 
kunnen houden. Samenwerking met 
de andere verenigingen op gebied van 
opleiding, bestuurlijke taken etc. is 
essentieel om dit overeind te kunnen 
houden. De sociale binding binnen 
Someren is daarbij belangrijk. Probeer 
te blijven samenwerken met scholen. 
Paul weet als geen ander hoe goed 
het is voor kinderen om muziek en 
onderwijs meer samen te brengen. Het 
is bewezen dat dit de ontwikkeling van 
het kind ten goede komt.  
Muziek heeft een sociale functie; 
muziek houd je scherp. Het geeft je  
die prikkel om scherp te blijven.

Daarnaast mensen blijven prikkelen 
met optredens, zoals bijvoorbeeld de 
filmmuziekavond (Epic Cinematic, 
7 november 2019). Daar ben je als 
muziekvereniging uniek in!  
Hoe mooi zal dat zijn? Zelf is hij 
ook een liefhebber van de bekende 
filmmuziek-maker Williams, dus 
wellicht dat hij gaat luisteren.

Paul is lang lid, en nog steeds lid 
gebleven omdat hij zich altijd thuis 
heeft gevoeld bij de muziekvereniging. 
Hij heeft veel mooie mensen ontmoet, 
het is een mooie club. Muzikaal zijn 
ze ook erg goed. Zelf zingt hij op dit 
moment ook nog bij zanggroep Artisjok, 
het blijft een leuke uitdaging.

Iedere generatie heeft zijn sterke 
kant en Paul is van mening dat we 
ooit dingen los moeten laten om een 
slag te maken. We moeten de jonge 
generatie de ruimte geven om dingen 
te bedenken, te organiseren om de 
muziekvereniging toekomstbestendig 
te houden. Daar kan nog wel eens iets 
heel verrassends uit voort komen.
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Paul, het was gezellig en we hebben een 
‘goeie buurt’ gehad. De vereniging kan 
trots zijn met een lid als jij, je hebt je 
flink ingezet voor de club en bent hierin 
een voorbeeld voor ons allen. Van harte 
gefeliciteerd met je 40-jarig jubileum. 
Saludos!

Pierre van den Burg 
40 jaar jubilaris

Op een dinsdagavond schuiven we 
aan bij Pierre op de bank voor het 
jubilarissen interview. 

In zijn huis zien we direct zijn grote 
belangstelling voor de Aziatische 
landen terug en zijn we erg 
geïnteresseerd in waar dit vandaan 
komt. Pierre vertelt dat dit is ontstaan 
doordat hij 10 jaar aan Kungfu heeft 
gedaan en in China naar een Shaolin 
klooster is geweest. Hij heeft daarnaast 
Thailand, Vietnam, Maleisië, Cambodja 
en Laos bezocht. Pierre gaat nu nog 
regelmatig op vakantie naar Thailand 
en voelt zich daar helemaal thuis. 

Door zijn gezondheidsproblemen heeft 
Pierre echter een zware tijd achter de 
rug, maar het gaat weer steeds beter 
met hem en met een positieve blik op 
de toekomst vertelt hij zijn verhaal over 
de afgelopen maanden. Na een heerlijk 
stuk zelfgemaakt gebak, we zijn er 
zojuist achter gekomen dat Pierre heel 
goed kan bakken en koken, starten we 
met ons vragenvuur over de afgelopen 
40 jaar als lid van Muziekvereniging 
Someren Lust.

HOE HET ALLEMAAL IS 
BEGONNEN 
Pierre heeft zijn muzikale genen 
waarschijnlijk geërfd van zijn opa die in 
Limburg accordeon speelde. Daarnaast 
had hij een oom die voorzitter was van 
de harmonie in Hoensbroek.

Al op 5-jarig leeftijd was Pierre bezig 
met zijn carrière in de muziekvereniging 
en deed hij alsof hij tambour-maître 
was. Daar heeft de buurt veel plezier 
van gehad.  

Op 12 januari 1979 is Pierre begonnen 
met muziekles, hij kan zich deze datum 
nog exact herinneren omdat dit de dag 
was waarop zijn zuster is gestorven. 
Zijn ouders vonden de muziekles echter 
zo belangrijk, dat deze eerste les op die 
dag gewoon door moest gaan.

Hij heeft 1 jaar theorieles gehad 
bij Verboeket van de Weerter 
muziekschool. Hierna mocht hij een 
instrument kiezen en dat is de hoorn 
geworden. Nadat hij zijn A-diploma 
heeft behaald mocht Pierre bij de 
jeugdharmonie, waarna hij geen 
diploma’s meer gehaald heeft. Pierre is 
nog van de oude stempel en is opgeleid 
met do-re-mi-fa-sol. Een diploma halen 
was destijds minder belangrijk.

Pierre heeft onder andere les gehad van 
Harry van Otterdijk en Jos de Haas.  

De lessen van Jos de Haas hebben hem 
echt naar een hoger niveau getild en 
hierdoor mocht hij bij de harmonie gaan 
spelen. Het huis van Jos de Haas, waar 
Pierre les kreeg, lag naast de bakkerij 
en voordat de les begon haalde de 
moeder van Jos hier altijd iets voor hem.

Toen Pierre bij de harmonie was, kreeg 
hij nog wekelijks les van Koen Janssen. 
Ook heeft Pierre nog samen met Peter 
Crooijmans bij de militaire kapel gezeten.

Na jaren actief lid te zijn geweest van 
de harmonie is Pierre enkele jaren 
geleden noodgedwongen gestopt, 
omdat hij het niet meer kon combineren 
met zijn werk als beveiliger.

Pierre heeft 2 dochters; Iris en Lotte. 
Iris is nog even lid geweest van de 
majorettes, maar beide dochters 
hebben andere interesses en hebben 
het muzikale stokje niet overgenomen 
van Pierre.

HOOGTEPUNTEN 
Pierre heeft vooral goede herinneringen 
aan alle gezellige momenten die hij 
samen met de harmonie en de mede-
muzikanten mee heeft mogen maken.

Een goed voorbeeld hiervan was het 
musiceren tijdens de voorstellingen van 
de Speledonckers. Als de Speledonckers 
muzikanten nodig hadden bij een 
voorstelling, dan deed Pierre met 
o.a. Peter Crooijmans regelmatig 
mee. Zo hebben ze meegespeeld met 
de voorstelling van Anatevka onder 
leiding van Jan van Dongen. Met deze 
voorstelling hebben ze zelfs nog in het 
Speelhuis op mogen treden. Dit waren 
altijd leuke momenten, naderhand werd 
er altijd een barbecue gehouden en  
dit waren erg gezellige feestjes.
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Daarnaast heeft Pierre heel veel 
leuke herinneringen aan alle uitjes en 
buitenlandreizen met de harmonie.

Zo gingen ze vroeger altijd met de 
harmonie naar de kermis toe en werd 
er een soort kroegentocht gehouden. 
Eerst eten bij Truus Nagel en daarna 
alle kroegen af. Ditzelfde ritueel werd 
met carnaval nog een keer herhaald. 
Dat waren altijd erg leuke momenten 
om mee te maken.

Ook aan de reis naar Engeland met 
de jeugdharmonie heeft Pierre goede 
herinneringen. Ze sliepen bij een 
gastgezin en hadden vooraf al gegeten, 
niet wetende dat de gastvrouw in het 
huis waar hij sliep ook een uitgebreide 
maaltijd voor hen had gekookt. Hij was 
toen ongeveer 18 of 19 jaar oud.

Verder is hij nog een keer naar Tony 
Marshall geweest in Duitsland met o.a. 
Iwan Swinkels, dit vond hij ook een erg 
leuke reis. 

Hij kan zich nog een erg hilarisch 
moment herinneren tijdens een 
weekend naar St. Pieters Leeuw in 
België. Ton van Enckevort had enkele 
drankjes te veel op en liep zo met 
pak en al rechtstreeks het kanaal in. 
Jammer genoeg waren er toen nog 
geen mobieltjes met camera’s erop, 
anders had dit een aantal mooie foto’s 
op kunnen leveren.

En tijdens een ander repetitieweekend 
in België hadden ze de hele kroeg aan 
gedronken, er was niks meer te krijgen. 
Een fenomeen dat wel vaker lijkt voor 
te komen als de harmonie ergens komt.

En alle andere concertreizen, zoals naar 
Praag, waren mooi om mee te maken.

Ook de feestjes die altijd werden 
gehouden na afloop van een concours 

zijn Pierre goed bijgebleven. Hij ging 
dan samen met Paul van de Weerden 
naar Hannie en Frans de Lau en 
hier hadden ze tot in de late uurtjes 
afterparty want in de kelder bij Hannie 
was nog zat.

Pierre vond het altijd jammer als hij 
weer naar huis moest net als het 
gezellig begon te worden.

HET GOEIE MET HET  
KWAAIE NEMEN 
Pierre kan zich geen heel vervelende 
dingen herinneren die hij met de 
muziekvereniging heeft meegemaakt. 
Spelen bij een begrafenis is natuurlijk 
nooit leuk. Maar je moet de goeie 
dingen met de kwaaie nemen, zoals 
Pierre zegt. Pierre weet nog dat ze 
moesten spelen bij de begrafenis 
van dokter Broos. Pierre moest toen 
de gehele tijd staan, zijn broek was 
namelijk te klein en zat veel te strak 
waardoor hij niet kon gaan zitten.

FAVORIETE MUZIEK 
Pierre heeft geen favoriet muziekstuk. 
Hij vond alles altijd wel leuk om te 
spelen, muziekstukken voor de hoorn 
zijn veel ‘napikwerk’, dus het maakt 
vaak niet zoveel uit wat voor soort 
muziek je speelt. Natuurlijk zijn er altijd 
muziekstukken die je mooier vindt dan 
de andere, maar echte favorieten heeft 
hij niet. 

BEVEILIGING VAN 
EVENEMENTEN 
Pierre heeft nooit in een commissie 
of bij het bestuur gezeten, dat is niks 
voor hem. Hij heeft echter wel voor veel 
evenementen de beveiliging geregeld, 
zoals bij het Summers Spektakel en 
RMU.

Bij het Summers Spektakel moest ’s 
nachts de tent beveiligd worden. Dat 
wilde Pierre wel doen, maar hij had 

geen zin om daar de hele nacht in zijn 
eentje te zetten. Daarom kreeg hij 
gezelschap van Karel de Lau. Een van 
de eerste dingen die Karel vroeg was 
of er geen bier was. Dus Pierre zei dat 
hij nog wel een kratje bier had staan.  
Samen hebben ze ’s nachts de hele krat 
bier leeggedronken. Op die manier werd 
de beveiliging ineens een stuk leuker.

TOEKOMSTWENSEN 
Pierre heeft geen wensen voor de 
toekomst van de vereniging. Het gaat 
aardig goed zo volgens hem. 

Misschien dat hij in de toekomst nog 
terug kan komen als muzikant bij de 
harmonie. Hij heeft nu weer tijd om de 
komen kijken naar de repetities, dus als 
zijn gezondheid het toe laat zou hij het 
leuk vinden om ooit weer actief lid te 
worden van de harmonie.

Door zijn gezondheidsproblemen 
realiseert Pierre zich echter goed dat 
het allemaal niet zo vanzelfsprekend is.  
‘Ik pluk de dag, het kan zomaar  
voorbij zijn’.
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Peter Crooijmans 
40 jaar jubilaris

Bij Peter heeft muziek altijd al in de 
familie gezeten. Beide opa’s van Peter 
waren slagwerkers en speelde de grote 
trom en snaredrum. En ook de moeder 
en vader van Peter hebben altijd muziek 
gemaakt. Zijn vader heeft trombone 
gespeeld en zijn moeder speelt 
momenteel nog steeds saxofoon bij het 
seniorenorkest. Verder maakten alle 
broers en zussen thuis muziek, vandaar 
dat Peter niet achter kon blijven. Op 
9-jarige leeftijd is hij begonnen op 
bugel. De eerste paar jaar les waren 
niet optimaal. De leraar Verboeket ging 
vaak tijdens de les sigaretten halen of 
koffiedrinken. Peter gaf aan dat uit een 
rapport van 1975 bleek dat de cijfers 
daarom ook voornamelijk ‘redelijk’ 
waren. Desondanks heeft Peter wel zijn 
A & B-diploma gehaald, maar gaf aan 
dat door de stroeve muziekles hij niet is 
doorgegaan voor C.

NIET ALLEEN BIJ  
SOMERENS LUST 
Peter heeft toen hij in dienst moest 
dit gedaan door trompet te spelen 
bij landmachtskapel “Van Heuts” in 
Oirschot samen met Pierre vd Burg 
en Frederick Lammers. Daarnaast 
heeft hij bij de Peellandmuzikanten 
mee gespeeld, ook terwijl hij in dienst 

zat. Naast onze vereniging heeft Peter 
ook bij andere verenigingen gespeeld. 
Zo heeft hij bij Brouwhuis een tijdje 
mee gespeeld, met name om ze te 
ondersteunen tijdens het concours. 
Ook heeft hij bij een amusement bandje 
gespeeld genaamd ‘De Wietzbold’.  
Met dit bandje gingen ze bij terrassen 
langs om te vragen of ze even wat 
stroom mochten af tappen om wat 
muziek ten gehore te brengen. Verder 
werden ze ook gevraagd om op feesten 
en bruiloften te spelen. Door deze vele 
verschillende groepen oefende Peter 
iedere avond, en dat doet hij nu nog 
steeds!

Een van de leukere tradities van de 
vereniging vond Peter de muzikale 
kroegentocht die op maandag kermis 
gehouden werd. Hiervoor kregen de 
leerlingen die bij de muziekvereniging 
waren ook vrij van school. Rond de tijd 
dat Peter zijn vrouw Diëlle ontmoet 
heeft, werd deze traditie afschaft.  
Na conclaaf moet dit ongeveer rond 
de 1990 geweest zijn. Met name door 
het afnemen van de animo binnen de 
vereniging, doordat studenten steeds 
verder weg gingen studeren en mensen 
hiervoor geen vrij meer namen, is deze 
traditie afgeschaft.

Door het muzikale enthousiasme is 
ook Diëlle besmet geraakt met het 

muziekvirus en is saxofoon leren 
spelen. Peter heeft dan ook samen 
met zijn vrouw bij zowel de hofkapel 
van de Meerpoel als van de Pompers 
gespeeld. Van zijn twee zoon, Jordy 
en Daan, heeft alleen Daan muziek 
gemaakt. Hij heeft een tijdje bij de 
jeugdslagwerkgroep meegespeeld. 
Alleen uiteindelijk vond hij voetballen 
leuker om te doen.

EERSTE LIVE CONCERT 
Peter vertelt dat een van de mooiere 
moment bij de vereniging was dat 
hij voor het eerst naar een live 
concert is geweest. Namelijk toen de 
Golden Earring kwam en ze vanuit de 
vereniging moesten mee helpen. Het 
mooiste spelend moment was toen de 
harmonie landskampioen werd na het 
overlijden van president Hans Swinkels. 
In het algemeen houdt Peter iets meer 
van de bekendere nummers, en als het 
kan niet te snelle. Zo vindt hij een van 
de mooiste nummers dat hij met de 
harmonie gespeeld heeft de  
‘Da Vinci Code’.

Naast spelend en trouw lid heeft 
Peter niet veel extra rollen vervuld bij 
de vereniging. Maar er kan altijd, en 
zelden tevergeefs, een beroep op Peter 
gedaan worden. Hij is er bijna altijd 
wanneer de vereniging een oproep doet 
om ergens mee te helpen. Een vaste 
activiteit waar Peter aan meehelpt is 
de dodenherdenking. Eerst tijdens de 
dienst door het spelen op de bazuinen. 
En vervolgens speelt hij altijd  
‘The Last Post’ op het bordes van het 
gemeentehuis tijdens het neerleggen 
van de bloemen. Als wens heeft Peter 
dat de vereniging net zoals in Deurne 
een mooi pleinconcert gaat organiseren 
waarin bekende Nederlanders 
meezingen. 
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Twan Hoppenbrouwers 
60 jaar jubilaris

In verband met de halve finale van 
de Champions League wedstrijd 
schuiven we op tijd aan bij Twan 
Hoppenbrouwers. De koffie loopt. 
Voordat Ajax aftrapt tegen Tottenham 
Hotspurs, trappen wij af met de eerste 
vraag aan Twan. Hoe het begon,  
maar liefst 60 jaar geleden...

COMEBACK VAN DE 
JACHTHOORN 
“Gewoon door mee te gaan doen.  
Er werd voor gezongen, je tromde 
mee en met een beetje maatgevoel zat 
je goed, kreeg je een pak en werd je 
ingeschreven als lid.” 

Twan begon als de slagwerker bij het 
tamboerkorps dat toentertijd onder 
leiding stonden van Han van der 
Vleuten. Twan speelden de bekkens. 
Vader Hop, Cor Hoppenbrouwers, gaf 
destijds les en dirigeerde de blazers. 
En blazers hadden ze er nog meer 
nodig. Twan ruilde na een jaar of drie 
dan ook de zware bekkens om voor de 
jachthoorn.

Je had in die tijd blazers van de 
klaroen of de jachthoorn en er waren 
de slagwerkers. Allen samen vormden 
zij de drumband. Op zondagmorgen 
werd er gezamenlijk geoefend. Jammer 
genoeg was er na verloop van tijd 
te weinig animo en aanwas voor de 
blaaspartijen en daarmee hield dit 
gedeelte van drumband op te bestaan. 
Ook Twan leverde zijn jachthoorn in en 
schakelde over naar de drumband. Maar 
die jachthoorn maakte na vele jaren een 
comeback. Nadat Twan ooit geholpen 
had bij een verbouwing van het huis 
van Frans en Hanny de Lau, kreeg hij 
als bedankje zijn eigen jachthoorn 
met een bloemstuk erop. Dat het wel 
degelijk “zijn” jachthoorn was, kon hij 

zien aan de messing-plek in de beker, 
zo’n plek die nooit goed verchroomd 
was geweest. Frans en Hanny hadden 
die jachthoorn ooit gekocht op een 
Somerens Lust-veiling.

LEFBALLE UIT ZUMMERE 
Weer terug bij de slagwerkers is Twan 
de pauken gaan slaan. Zonder een 
noot te lezen. “Ik speelde alles met 
de oren... poemtakapoemtoem, zong 
de Vleut ons voor en wij speelden het 
na.” Twan bespeelde alleen pauken 
met een natuurvel. Broer Peter, ook 
tamboer, kon als enige de schotse 
trom, die ooit door Han de Vleut was 
gekocht, bespelen. Ieder had zo z’n 
eigenaardigheidje, dat had te maken 
met je slag. Maar wie wat ook deed of 
hoe die dat ook deed, de Somerense 
tamboers kregen altijd complimenten 
tijdens concoursen. Altijd strak in het 
tempo, net een metronoom. Volgens 
Han de Vleut had hij de beste bassen 
van Nederland onder zijn hoede. 

“Maar niet voor een concours 
drinken?... dat moest de Vleut niet 
tegen ons zeggen. Dan stonden wij 
vlot met een pilske in de hand.” De 
concoursverhalen komen op gang. 
De Brabanthallen, de Rodahallen, 
opkomen voor de jury, stilstaand, 

lopend, formatie, rechte rijen. Over 
alle aspecten heeft Twan wel een 
anekdote. Maar van die ene keer met de 
landskampioenschappen in Kerkrade, 
krijgt Twan nog kippenvel.  
De drumband uit Pey-Echt was 
hun enige concurrent. Terwijl deze 
drumband hun concoursmarsen 
vertolkt, staat Somerens Lust te 
wachten tot zij kunnen opkomen.  
Twan hoort Pey-Echt aflopen met de 
mars ‘Margos in jumping ‘five’.  
“Ik dacht; ‘dè kenne wai veul better’.” 
Terwijl Somerens Lust al back-stage 
opgesteld klaarstaat met dirigent  
Han vd Vleuten tussen hen in 
(die breng je als korps mee naar 
voren), hebben Twan en broer Peter 
oogcontact. Een knikje, ze doen de 
afslag en zetten in; ‘Margos in jumping 
five’! Er is geroezemoes, commotie. 
Twan geniet er opnieuw van als hij 
het verhaal vertelt. “De Vleut wist 
van niks! Voorwaarts! Wai lefballe uit 
Zummere...” Somerens Lust speelde 
niet de oorspronkelijk bedoelde 
opkomstmars, maar ‘Margos in jumping 
five’; het concoursnummer van hun 
enige concurrent. Een opkomstnummer 
wordt niet beoordeeld, maar de jury kon 
er niet omheen om ernaar te luisteren. 
Somerens Lust won met vlag en wimpel 
het Landskampioenschap.”  
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De Vleut had vuur gespuwd als ie het 
geweten had, stelletje vèrkus zou hij 
gezegd hebben. Ja, wai kende de Vleut 
alsof wai ‘m zelf gemakt hadde!”

5E TAMBOUR-MAÎTRE 
Twan stopte als actieve slagwerker, een 
combinatie van zijn drukke werk en 
jonge gezin. Een jaar of vijf, zes later 
stopte Jo Wijnen als tambour-maître 
en kwam Jan Swinkels Twan vragen 
als diens opvolger. Twan stemde toe 
en werd de 5e tambour-maître van 
de vereniging. Hij heeft twee lessen 
gevolgd bij een militair in Tilburg.  
Dat stelde het bestuur toentertijd 
verplicht. Maar volgens Twan voel je het 
of niet. Twan is op straat twintig jaar 
lang de voorganger van de vereniging 
geweest. Na ruim twee decennia is 
Twan tijdens zijn 50-jarig lidmaatschap 
gestopt. Hij vond dat een mooi moment 
voor de jongere garde om het stokje 
van hem over te nemen.

BOOMPLANTDAG,  
ODE OF MESTELLA 
Als tambour-maître heeft Twan bij de 
vereniging zijn persoonlijke hoogtepunt 
beleeft. Tijdens de concertreis in 
Valencia was het optreden in het 
Mestella voetbalstadion voor Twan 
het neusje van de zalm. Het onthaal 
door 60.000 Spanjaarden tijdens 
een optreden in de rust van de 
voetbalwedstrijd Valencia-Espagnol in 
het immense stadion was een heuse 
belevenis.

Tijdens een van de Concerten 
Carnavalesk bij Hotel Centraal was de 
ode aan tambour-maître Twan ook een 
fantastisch moment. Het voor Twan 
geschreven lied was door de zussen 
Wijlaars in elkaar gezet. En vergeeld 
A4tje met de getypte tekst verraadt 
dat deze ode al heel lang geleden is 
gemaakt.  

Als jonge slagwerker kan hij zich de 
boomplantdagen nog herinneren als 
de dag van gister. Je hoefde niet met 
school mee tijdens deze dagen, maar je 
mocht met de drumband mee.  
Het was een van de eerste keren dat 
hij mee mocht uitrukken op straat. 
Het was zó ver lopen en ook nog eens 
via allerlei zandwegen met die zware 
bekkens. Twan kwam met de tong op de 
schoenen thuis!

Van de drie kinderen die Twan en 
Jeanne samen hebben, is alleen zoon 
Ard muzikaal actief. Hij speelt trompet. 
Ard heeft bij Somerens Lust gespeeld 
maar blaast nu zijn noten bij de 
Hofkapel. Dochter Kim heeft klarinetles 
gehad, maar is niet verder gegaan met 
het bespelen van de klarinet.  
Wel is Kim bij de majorettes geweest.  
Zij is 2e geworden tijdens de 
Nederlandse Kampioenschappen. 
Zoon Jos heeft niks met muziek, hij 
beoefent een hele andere tak van kunst. 
Tot nu toe zijn de muzikale genen van 
opa Twan niet doorgedruppeld bij zijn 
kleinkinderen Teun en Lize.  
Maar wie weet.

HAND- EN SPANDIENSTEN 
Twan leverde (en nog altijd) graag hand- 
en spandiensten voor de vereniging.  
Zo heeft hij o.a. gezorgd voor de 
inrichting en bekleding/ isolatie van 
Decentraal, de ruimte waar voorheen 
de slagwerkers repeteerden en hun 
opslag hadden. Naast actief tamboerslid, 
heeft Twan ook nog de rol van 
penningmeester vervuld. Een soort van 
tenminste. Twan hield bij de tamboers 
een lijstje bij wie er wel en niet aanwezig 
waren op de repetitie. En hij zorgde 
voor de spaarkas, elke week werd er een 
knaak ingelegd. Die was bestemd voor 
de feestavond die ze zelf organiseerde 
met de tamboers. Een mooie 
clubmannen waarmee Twan nog altijd 
bevriend is, al vanaf de lagere school.  

KOSTJE IN DE KELDER 
Als het harmonieorkest het nummer 
‘Post Fata Viresco’ vertolkt, bezorgt dit 
Twan aangename rillingen. Dat deed 
ook het lied ‘De Zee’ tijdens een RMU. 
De muziek van blaaskapellen zoals de 
Egerländer Musikanten, daar houdt 
Twan ook enorm van. Maar de muziek 
van Vlado Kumpan, een top-trompettist 
met een tiental andere Tsjechische 
topblazers, staat bij Twan hoog op zijn 
lijstje van favorieten muziek. 

“En die Oostenrijkse blazers daar in de 
kelder tijdens de recente concertreis, was 
ook mijn kostje”, voegt Twan nog toe.

We hebben ondertussen Ajax zien 
scoren in de 15e minuut. Kunnen we 
de Amsterdamse club bij winst toch 
gaan bijschrijven in een uniek rijtje? We 
wachten af. Met zekerheid kunnen we 
wel zeggen dat Twan, met zijn 60-jarig 
lidmaatschap, in een bijzonder rijtje van 
Somerens Lust staat! 
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Jan Cranenbroek 
60 jaar jubilaris

We nemen plaats aan de tafel in 
huize Cranenbroek. Terwijl Mia koffie 
inschenkt en schuimgebak serveert, 
wijst Jan ons op de felicitatiekaarten 
die op de kast staan. Jan is onlangs 
75 jaar geworden. Hij is blij dat hij 
die leeftijd heeft behaald, net als 
zijn 60-jarig lidmaatschap van de 
Muziekvereniging. Drie jaar geleden 
werd Jan ernstig ziek. Na een intensieve 
periode is Jan weer goed hersteld. 
Ondanks wat restverschijnselen geniet 
Jan, samen met Mia, volop van de 
kinderen en kleinkinderen en alles 
eromheen. Ook van muziek maken.

VAN VADDER GELEERD 
Dat begon voor Jan in zijn jonge jeugd. 
Jan ging mee met zijn vader, die al bij de 
fanfare speelde, naar directeur Vogels. 
“Muziek maken, dat kan jullie vadder jou 
wel leren!” was het advies van directeur 
Vogels. Vanwege de eigen zaak in 
huishoudelijke artikelen die Jans ouders 
runde in de Kerkstraat, was daar echter 
weinig tijd voor. Jan zocht veel zelf uit 
op het gebied van de muziek. Uit een 
boek leerde hij van do-re-mi. Uiteindelijk 
is Jan wat bijgespijkerd door dirigent 
Swinkels. Om die reden heeft Jan geen 
opleiding en dus ook geen diploma’s 
behaald. Jan was als klein menneke nog 
niet sterk genoeg en kreeg een alt, een 
kleine cor. Later ruilde hij die om voor 
een bariton, hetzelfde instrument dat 
zijn vader altijd speelde. Jan is de enige 
van het gezin Cranenbroek, 4 dochters 
en 2 zonen, die in de voetsporen van hun 
vader is getreden. Jans vader is ook ruim 
60 jaar lid geweest van de fanfare. Jan 
is niet meer actief bij de harmonie. Voor 
het laatste concoursjaar is hij samen met 
kameraad Jacques van Ooijen gestopt. 
De druk voor beide heren werd te hoog 
en het oefenen werd te veel. Jan is en 
blijft betrokken bij Somerens Lust door 

elke laatste donderdag van de maand 
met de leden van Somerens Rust naar 
de repetitie te komen en wat te buurten 
of te kaarten. Jan is wel nog altijd actief 
bij het Seniorenorkest, inmiddels ook 
ruim 10 jaar. 

GEEN OPVOLGERS 
Ook in zijn eigen gezin is Jan de enige 
muzikant. Dochter Monique heeft 
blokfluitles gehad, maar dwarsfluit 
lukte niet. Jongste zoon René was heel 
resoluut en wilde geen muzieklessen of 
een instrument bespelen.  
Zoon Paul heeft de trom bespeeld.  
Elke avond oefende Paul op de zolder 
onder toeziend oog van broer René. 
Ondanks het vele oefenen op een oude 
trom kwam er verrassend weinig garen 
op de klos. Wat bleek, Mia en Jan 
kwamen erachter dat de beide jongens 
hen in het ootje namen.  
Terwijl de broers spelletjes speelden op 
de zolder, klonk er een cassettebandje. 
Niks oefenen dus. En hiermee eindigde 
ook een potentiële muzikale opvolging 
van Jan. Maar wie weet heeft één van 
de kleinkinderen de muzikale genen  
van Jan.

PILSKE VOOR EEN DUBBELTJE 
Het mooiste bij Somerens Lust zijn de 
kermissen van vroeger, vindt Jan.  
Op maandag de kroegentocht.  
Eerst naar de kerk waar de schut 
moest vendelzwaaien voor de pastorie. 
Daarna begon ‘t; van de ene kroeg 
naar de andere. “Een pilske kostte 
een dubbeltje.” Bij Thieu Wijlaars, het 
huidige Hotel Centraal, was het tegen 
13.00 uur sluiten. Het embouchure was 
dan ook wel op, het uniform ging uit en 
de hele club trok naar van Oosterhout 
in Lierop. De instrumenten bleven bij 
Wijlaars liggen, die lagen er nog als ze 
‘s avonds uit Lierop terugkwamen.

BETER TE VOET 
Jan heeft veel vrienden vanuit de 
vereniging. Het was jammer dat 
dirigent Steijvers op een repetitieavond 
heel wat mensen naar huis stuurde. Ze 
kenden hun partijen niet.  
Ze mochten terugkomen van dirigent 
Steijvers als ze hun partijen onder de 
knie hadden. Maar er kwam er niet 
eentje terug en Jan bleef ongeveer 
als enige van zijn clubke over. Jan ziet 
zijn harmonievrienden uit die tijd nog 
altijd. Sowieso organiseren ze een keer 
per jaar een mannendag. Dan blijven 
ze in de omgeving voor een gezellige 
activiteit en zakken ze later op de 
dag door. Ze vieren de verjaardagen 
van de mannen, waar ook de vrouwen 
bij mogen zijn. En bij bijzondere 
gelegenheden weten ze elkaar te 
vinden. Zo kreeg Jacques van Ooijen 
een serenade na het goede nieuws na 
zijn ziekte. En plantten ze met de hele 
club een boom in de tuin van Henk 
Meyer, die tevens met een wc-borstel 
en met een muzikaal Wilhelmus werd 
ingezegend. Ook het steevaste kaarten 
na de repetitie doet Jan nog steeds. 
Weliswaar nu nog maar eens per maand 
op die laatste donderdag van de maand. 
Voorheen werd er elke donderdagavond 
aansluitend aan de repetitie gerikt, tot 
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wel een uur of 2. Dan was het vroeg dag 
op vrijdag. Zijn zware muziekkoffer was 
een slecht excuus voor de paar honderd 
meter die hij moest overbruggen.  
Jan ging dan ook altijd met de auto 
naar de repetitie, toen nog bij Wijlaars. 
In de winter moest hij krassen en vond 
hij het al gauw welletjes. Een kleine 
opening om eventuele tegenliggers 
te zien was genoeg volgens Jan. Dat 
had de politie gezien. Maar Jan had de 
politie ook gezien en dacht hen te slim 
af te zijn. Hij reed enkele rondjes door 
de straten. Maar de politie kende de 
auto’s en de gebruiken op donderdag. 
Jan werd tot stilstand geopperd.  
Een reprimande over het slechte zicht, 
maar vooral de blaastest leverde hem 
een rijverbod van 8 uur op. Zijn auto 
moest blijven staan, een paar meter van 
zijn huis. Vanaf toen ging Jan wekelijks 
te voet. Het was een goede les!

TE VEEL OM OP TE NOEMEN 
Er komen bij Jan en Mia heel veel 
herinneringen boven aan het 60-jarig 
lidmaatschap bij Somerens Lust. 
Hoe dronken ze werden van de 
Jägermeister; die dronken ze om op 
te warmen als ze na een kerkdienst 
hadden geblazen. Het contact met een 
Engels echtpaar dat logeerde bij Jan 
en Mia tijdens een uitwisseling met 
een Engels muziekkorps. Jan en Mia 
logeerde later, tijdens een vakantie in 
Londen, een nacht bij hen. Een reis 
naar St Pieters-Leeuw; Jan sliep samen 
met de gastheer in een 2-persoonsbed 
en deed geen oog dicht. Het 50-jarig 
lidmaatschap; Rob Scheepers richtte 
een persoonlijk woordje tot elke 
jubilaris en er volgde die avond een 
mooi feest.

SOMERENS LUST AAN KOP 
Volgens Mia komt de harmonie bij 
Jan op de 1e plaats. Toen bleek 
dat Jan ziek was, was het eerste 
wat Jan vroeg of hij mocht blazen. 

Hij kreeg te horen dat het beter 
was om dit niet te doen. Tijdens 
de vele behandelingen gedurende 
enkele maanden in Maastricht, 
kreeg Jan beterschapswensen van 
muziekvrienden en van de vereniging. 
“Dat deed hem goed en het waren 
goede vitamines voor Jan”, geeft 
Mia aan. Bij het horen van de goede 
resultaten van de behandelingen was 
ook nu weer het eerste wat Jan vroeg 
of hij alweer mocht gaan blazen. Toen 
het licht op groen stond, begon Jan 
weer met musiceren. “De conditie moet 
ik nog opbouwen, maar de toon was 
er nog altijd!” Jan’s ogen glimmen als 
hij dit vertelt. Een muzikant in hart en 
nieren, bij Somerens Lust al 60 jaar! 
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Jan Hoppenbrouwers 
60 jaar jubilaris

Precies weet hij het niet meer, maar 
zo’n 60 jaar geleden kwam Jan voor het 
eerst in aanraking met een instrument. 
Hij kreeg les van zijn vader, die ook 
muzikant was van de vereniging, want 
een muziekschool… dat bestond toen 
nog niet! Na ongeveer 4 jaar les, ging 
Jan als 11/12-jarig jongen spelen bij de 
fanfare.

MUZIKALE GENEN! 
Of Jan uit een muzikale familie komt en 
of zijn gezin muziek door hun aderen 
heeft lopen hoeven we eigenlijk niet 
te vragen… Bij Jan thuis werd muziek 
maken als vanzelfsprekend gezien, zijn 
vader was dus al muzikant, zijn moeder 
zong tijdens haar jeugd in verschillende 
koren. Twee broers van Jan volgden 
de opleiding slagwerk en zijn beiden 
een tijd lang Tambour-maître bij onze 
vereniging geweest. Een andere broer 
volgde ook muziekles, maar is daar 
later mee gestopt en zijn zus zong in 
verschillende koren en doet dat nog 
steeds heel goed. 

Zijn kinderen Dymphie en Niels, zijn 
beiden lid van de muziekvereniging. 
Dymphie speelt saxofoon en Niels 

op trompet. Tot voor kort speelde 
Dymphie in de Big Band. Niels speelde 
ook mee met de harmonie, maar heeft 
een tijd geleden de keuze gemaakt om 
(hopelijk) tijdelijk te stoppen. Jan is opa 
van Max, Luuk en Sam. Nog drie jonge 
jongens, maar bij Max is al duidelijk 
zichtbaar dat er ook muziek in zit. Hoe 
kan dat ook anders met zo’n ouders en 
grootouders? Sam en Luuk dansen en 
springen ook al flink en zingen mee met 
liedjes, dus een begin is zeker gemaakt.

COMMISSIES EN BESTUREN. . . 
Jan heeft veel taken binnen de 
vereniging verricht, maar muziek 
maken vond hij toch het leukste van 
alles. Vanaf einde jaren 70 speelde 
Jan in het huisorkest, later de 
Bigband. In 1980 vroeg de toenmalig 
president of Jan plaats wilde nemen 
in het bestuur. Twee jaar later werd 
hem de taak als voorzitter van de 
evenementencommissie toebedeeld. 
In 1990 werd Ton van Enckevort de 
nieuwe president en hij vroeg Jan om 
de rol van vice-voorzitter te vervullen. 
Hij werd met name belast met de 
technische zaken van de vereniging. 
De eerste klus, was meteen een hele 
grote, want het was de omschakeling 
van fanfare naar harmonie: de 
opleidingscommissie werd breder 

opgezet, de technische commissie 
werd geboren en later omgedoopt tot 
harmoniecommissie. Vanaf 1989 was 
Jan als afgevaardigde van Somerens 
Lust een X-aantal jaren bestuurslid van 
de Everhard Winters-kring. Daarnaast 
is hij in de jaren 90 vanuit het bestuur 
ter ondersteuning toegevoegd geweest 
aan de commissie van het Summers 
Spektakel.

Jan was 31 jaar bestuurslid, 
waarvan 21 jaar als vicevoorzitter. 
Na zijn bestuursperiode heeft hij 
nog zo’n 6 jaar meegedraaid in de 
harmoniecommissie. Hij heeft met 
veel plezier meegewerkt aan de 
voorbereiding van 2 concoursen en het 
mede-organiseren van concerten, de 
concertreis naar Salzburg. Samen met 
onze beschermheer Jan van de Boomen 
heeft Jan onze materiaal-ruimte in de 
Ruchte ingericht en opgeleverd.

MOEILIJKE TIJDEN 
Wat Jan moeilijk heeft gevonden is het 
totaal onverwachte vertrek van dirigent 
Ton Partouns. Een gedreven dirigent 
waarmee we in 1979 landskampioen 
werden in de ere-afdeling op het 
concours in Doetinchem. In 1982 werd 
er door de president medegedeeld dat 
Ton per direct zijn dienstverband met 
Somerens Lust wilde beëindigen. Enkele 
weken later tijdens een repetitiepauze 
is hij vertrokken en sindsdien heeft 
de vereniging niets meer van hem 
vernomen. Hij was 14 jaar dirigent 
geweest bij onze vereniging. Jan is 17 
jaar later, in maart 1999, bij Ton op 
bezoek geweest om hem uit te nodigen 
voor het Gala Concert op 19 Juni 1999 
ter ere van het 125-jarig jubileum van 
de vereniging, maar helaas liet dat 
de ziekte van Ton dit niet meer toe. 
Ze hebben die dag samen nog mooie 
herinneringen opgehaald. In augustus 
1999 is Ton overleden.
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Als je al zo lang lid bent, maak je 
verliezen mee binnen een vereniging. 
Zonder iemand tekort te willen doen, 
noemt Jan de naam van Hans Swinkels. 
Zijn overlijden heeft hem en ook 
de vereniging veel pijn gedaan. Het 
programma wat het Harmonieorkest 
bij zijn uitvaart heeft gespeeld was 
prachtig en heeft een grote indruk 
achtergelaten.

TE VEEL OM OP TE NOEMEN 
Ook haalt Jan de mooie herinneringen 
op, en dat zijn er veel gelukkig.  
Het dauwtrappen in de jaren 60/70: 
Aanvang om 4.00 uur, er waren geen 
tussenstops, er waren wel vastgevroren 
ventielen, de kerkdienst was om 6.00 
uur, geen broodjes na afloop zoals nu, 
maar er was koffie, Jägermeister en 
bier! Om een uur of 12.00 uur ging je 
weer naar huis.

Diverse evenementen waren mooi, 
zoals Someren Blaast uit feesten, 
Golden Earring Concerten in de 
Pas, het evenement in de Pas n.a.v. 
debacle Status Quo, Summers 
Spektakel feesten en de viering 100 
en 125-jarig jubileum. Verder heeft 
hij mooie muzikale hoogtepunten mee 
mogen maken, zoals de concerten 
met Gerard van Maasakkers, 
Gé Reijnders, Philharmonie 
Zuid, Uitwisselingsconcerten, 
Promsconcerten, Nieuwjaarsconcerten 
en ga zo maar door! 
En als je al zo lang lid bent maak je ook 
veel concoursen mee; 15 maar liefst 
en 5 landskampioenschappen! Twee 
muzikale hoogtepunten hebben voor 
Jan persoonlijk een grote en bijzonder 
waarde. De omschakeling naar 
harmonie was niet zonder risico en ook 
daarom een enorme uitdaging. 
Circa 5 jaar na de omschakeling werd 
er voor het eerst aan een concours 
deelgenomen als Harmonie o.l.v. Rinie 
van de Ven. In de introductie afdeling 

werd plaatsing in afd. uitmuntendheid 
behaald! Het tweede belangrijke 
hoogtepunt voor Jan was de deelname 
aan het concours in Veldhoven in 2008 
o.l.v. Geert Mooren. Voor het eerst in 
de 1e divisie (hoogste afdeling) werd 
voor het eerst in de geschiedenis van 
Somerens Lust een 1e prijs behaald 
met lof van de Jury!   
Voor hem een dikke en vette 
bevestiging dat de omschakeling naar 
Harmonie meer dan geslaagd was!  
De legendarische concertreisjes naar 
Riol, met muziek, wijn en schnaps waren 
erg leuk om te doen!  
Onze Concertreizen naar Barcelona, 
Valencia, Praag, Verona en Salzburg 
waren allemaal geweldige ervaringen 
met veelal mooie en goede concerten. 
Wat toch ook wel heel bijzonder 
was, dat door onder andere zijn inzet 
bij de verandering van fanfare naar 
harmonie, Jan in 2004 een Koninklijke 
onderscheiding ontving. Voor hem 
totaal onverwacht, maar trots is hij er 
wel degelijk op, en terecht. Hij geeft 
wel aan dat hij dat nooit alleen heeft 
gedaan, maar samen met anderen: 
het toenmalige voltallige bestuur, de 
diverse commissies, de dirigenten, 
beschermheren, sponsoren en uiteraard 
de muzikanten.

EEN GOUDEN TOEKOMST 
Jan zou het mooi vinden om met 
de muziekvereniging een concert te 
organiseren voor een goed doel, en om 
met onze enthousiaste reiscommissie 
nog een concertreis te organiseren 
naar bv. Spanje, (Valencia, Bunol), of 
naar Lalin in Galicië N-West Spanje - is 
richting Santiago de Compastella (niet 
te voet, maar met de bus!), of naar een 
ander land. Genoeg ideeën, dat zien we 
wel. Verder hoopt Jan nog veel mooie 
concerten te beluisteren en concoursen 
mee te maken.

Toen we in 1990 begonnen met 
de omschakeling tot harmonie, is 
er een duidelijke visie ontstaan 
door de besturen en dirigenten. In 
samenwerking met de enthousiaste 
leden heeft deze visie ons geen 
windeieren gelegd. We hebben 
prachtige dingen gedaan en Jan is 
van mening dat we dit voort moeten 
zetten en onze zichtbaarheid in de 
gemeenschap moeten vergroten. 
We hebben met Jacco Nefs een 
uitstekende opvolger voor Geert 
gevonden. Hij heeft de kwaliteit om 
ons orkest weer verder te brengen in 
haar ontwikkeling. Hij verdient het om 
door iedereen in woord en daden te 
worden ondersteund! Het zal dan zeker 
mogelijk zijn, om bijvoorbeeld weer 
promsconcerten, een themaconcert, 
filmconcert of welk soort optreden dan 
ook te organiseren. Binnen of buiten, 
maakt niet. We moeten ons weer 
focussen op die dingen waar we goed in 
kunnen zijn, en dat is “Muziek maken”!

En daar sluiten wij ons helemaal bij 
aan. Jan, 60 jaar lid, dat is niet niks. 
De muziekvereniging is er trots op. 
We feliciteren jou van harte met deze 
geweldige mijlpaal.
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GIJS VAN DE MOOSDIJK 
60 jaar jubilaris

Als we bij Gijs binnen komen, staat 
hij meteen op om de koffie te regelen. 
De waterkoker pruttelt en de kopjes 
en Nescafé staan al klaar. Het lijkt wel 
een feestje want hij zet meteen een 
complete luxe vlaai met diverse smaken 
voor onze neus. Die moet op voordat 
we weggaan, zegt hij, maar dat gaat ons 
ondanks herhaaldelijk aandringen toch 
echt niet lukken.

Gijs gaat in zijn lekker loungestoel zitten 
en begint volop te praten met natuurlijk 
zijn kenmerkende lach tussendoor.

MOOIE LIPPEN EN  
ZEBRA WEKEN 
Op 9-jarige leeftijd is Gijs begonnen 
met muziekles. Met name door 
buurman Henk Mayer die vaak bij 
hen thuis langs kwam, werd Gijs 
overgehaald om een keer mee te gaan 
naar de harmonie. Zo is hij dan ook 
samen met zijn zus Tonnie begonnen, 
maar zij stopte al na een half jaar. In 
die tijd zijn ze met ruim 40 jongeren 
tegelijk begonnen met muziek maken, 
een muziekschool bestond er toen 
nog niet. Muziekles werd toen een uur 
voorafgaand aan de repetitie gegeven 

door de dirigent van de harmonie, in die 
tijd was dat de heer Stuivers. Wanneer 
je niet fatsoenlijk geluid kreeg uit het 
instrument, moest je deze weer inleveren 
en kreeg je een ander. Wanneer je een 
beetje mooie lippen had, kreeg je een 
trompet, maar helaas kreeg Gijs een 
kapotte tuba. Zo vertelt Gijs dat naar 
concerten ook altijd extra materiaal 
en tape mee ging om de ‘gebroken’ 
instrumenten snel te kunnen repareren. 

Tijdens de muziekles kreeg je voor 
elk nummer dat je moest spelen een 
cijfer. Laatst heeft Gijs nog een schrift 
gevonden op zolder met zijn cijfers erin. 
Diploma’s waren er toen nog niet, Gijs 
heeft zelfs geen zwemdiploma gehaald. 

Als dirigent was Stuivers veel fijner 
dan als leraar. Zo gaf hij opeens allerlei 
tips en tekende allerlei dingen bij in 
de partijen. Soms zelfs zoveel, dat de 
partijen niet meer leesbaar waren. Met 
name wanneer de tips er met een dikke 
zwarte stift bij geschreven werden. Dan 
leken het haast wel de “zebra weken”. 
De zebra weken waren de laatste paar 
weken voor een concours wanneer 
er partijen op het laatste werden 
geschrapt omdat dan de bezetting te 
dik was, een uitspraak van  
Aloys Schatorjé.

DUNNER, KORTER, ZWAARDER 
Wat Gijs jammer vindt, is dat 
tegenwoordig de bezetting van de 
harmonie wat dunner is. Hierbij verwijst 
hij naar het feit dat tegenwoordige 
studies vaak in andere steden 
gevolgd worden en de student dan op 
kamers gaat in plaats van thuis blijft 
wonen. Zo vertelt hij dat vroeger met 
kermismaandag de muzikanten die op 
school zaten in Someren vrij kregen 
van school om mee te doen aan de 
kroegentocht. Dat werd dan speciaal bij 
het hoofd van de school aangevraagd. 
Maar doordat er steeds minder animo 
voor kwam, is deze traditie toen 
afschaft. Ook jammer dat het op straat 
lopen in het algemeen wat minder is 
geworden de laatste jaren, hoewel Gijs 
al wat eerder is gestopt met mee lopen 
door zijn rugklachten. 

Vooral het blijven hangen na de 
repetities en concerten vindt Gijs, 
naast het muziek maken, een van de 
leukere dingen van de harmonie. Zo 
heeft hij altijd erg genoten van de 
verschillende concertreizen van de 
vereniging. Zo vertelt hij een verhaal 
van de concertreis naar de wijnfestivals, 
waarbij de majorettes een belangrijkere 
rol speelde dan de fanfare. Zo moest 
de fanfare maar helemaal achteraan 
gaan staan op het podium, zodat de 
majorettes in korte rokjes konden 
laten zien waarom het ‘Somerens 
Lust’ was. Helaas is hij de laatste paar 
concertreizen niet meer mee geweest, 
doordat hij last kreeg van zijn rug, de 
reis in de bus dan te lang was en hij 
geen last wilde zijn voor de vereniging.

We vragen ons af of het zwaar is om 
iedere keer zo’n bas van toch wel ruim 
14 kilo mee te nemen op de fiets. Gijs 
geeft aan dat het vooral zwaar is als 
deze ook nog vol met alcohol zit. Want 
met de carnavalsoptocht deden ze altijd 
Jägermeister in de mondkapjes om uit 
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te shotten, en dan past er toch meer in 
bij een bas dan bij een trompet.  

Echt een voorkeur voor nummers heeft 
Gijs niet, ‘het maakt me geen fluit uit’, 
zegt hij. Als bas heeft hij namelijk toch 
niet de meeste ingewikkelde partijen, 
want het is toch bijna altijd een 
ondersteunde partij. Vaak kent hij de 
nummers ook niet, zo kende hij van het 
laatste RMU maar 3 nummers. Daarom 
zijn de meeste nummers ook bijna altijd 
nieuwe muziek voor Gijs.

VAN DE MOOSDIJK FOR 
PRESIDENT 
Op het bestuur heeft Gijs nooit 
commentaar gehad. Hij vindt dan 
ook dat ze goed bezig zijn doordat de 
vereniging goed de afwisseling van 
verschillende concerten in de gaten 
houdt. De enige nevenfunctie de Gijs 
heeft vervuld is dat hij altijd t Akkoord 
gevouwen en gestickerd heeft en 
de routes verdeelde. Hij is net geen 
president van de vereniging geworden, 
want hij was het er wel over eens 
dat het een ‘Van de Moosdijk’ moest 
worden. Echt wensen heeft Gijs niet, 
wel hoopt hij dat hij 100 jaar mag 
worden. 

Met deze woorden sluiten we de avond 
af, danken Gijs voor de gastvrijheid en 
vertrekken met een volle maag weer 
huiswaarts. De rest van het gebak 
moet toch echt in de vriezer voor het 
volgende bezoek.
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