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Muziek als steuntje in de rug
is om te starten met wat kan en mag,
maar dan wel binnen alle richtlijnen.
Veiligheid en gezondheid staat voorop.
Dat is te begrijpen, maar af en toe
moeilijk te accepteren, zeker ook voor
onze dirigenten. Met hen houden we
contact via video-verbinding om de
situatie te bekijken en vooral elkaar de
vraag te stellen, wanneer mogen we
weer…

Het koperensemble verzorgde op
zondag 5 april een kort optreden voor
de bewoners en het personeel van
Huize Witven- Land van Horne.
Veel bewoners hadden zich verzameld
in de ‘huiskamer’ en konden via het
raam genieten van de muzikale klanken.
Al was de lucht dan strak blauw en de
temperatuur behoorlijk goed voor de
tijd van het jaar. Toch was het weer
de spelbreker van de middag. Door de
verraderlijke windvlagen moesten de
nodige acrobatische toeren worden
uitgehaald om de muziekpartijen nog
te kunnen lezen. Ondanks dat werd dit
initiatief goed ontvangen en zal er de
komende tijd gekeken worden of er op
andere plaatsen nog een steuntje in de
rug gegeven kan worden.
inmiddels is er op 23 mei ook een
bezoek gebracht aan de bewoners van
Sonnehove

Van onze President
We leven anno 2020 in een vreemde
tijd. Een tijd waarvan ik kan zeggen,
dat ik die nog nooit bewust zo heb
meegemaakt. De wereld leek begin

maart even helemaal stil te staan.
Carnaval was voorbij en ineens was
het daar. Wat kunnen we verwachten
in Nederland en vooral in Brabant…
hoe groot gaat het worden? Inmiddels
weten we waar we staan en lijkt de piek
achter de rug. We mogen weer wat
meer, maar voorzichtigheid is en blijft
nog steeds geboden.
Alles afgelasten is de enige optie
en wachten op beter nieuws en
versoepelingen van de richtlijnen.
Helaas blijft het lastig om met de
informatie die we krijgen te bepalen
wat er precies wel en niet mag. Er is
contact met de gemeente en overleg
vindt plaats met de andere Somerense
muziekverenigingen om dan in ieder
geval één lijn te volgen naar al onze
leden. Muzieklessen mogen begin mei
wel weer, maar de gemeenschapshuizen
in Someren gaan nog niet open.
Musicas houdt ook vast aan herstart
per 1 juni. We horen dat cultuur vanaf
die datum ook weer mag, maar daarna
snel ook weer het bericht dat zang en
blaasmuziek zijn uitgesloten vanwege
onduidelijkheid in besmettingsgevaar.
Lastige overwegingen waarin het doel

En die tijd is nu aangebroken!
Muziekmaatjes, opmaatjes,
het opleidingsorkest en de
slagwerkgroepen mogen weer. Het
harmonieorkest moet helaas nog even
wachten, maar ook daar hebben we
goede hoop dat voor de zomervakantie
nog een aantal repetities door kunnen
gaan.
Diverse mooie, leuke en gezellige
initiatieven hebben we in de afgelopen
maanden voorbij zien komen. Digitale
repetities, digitale muzieklessen, het
opnemen van een muziekstuk en
quizzen met als doel elkaar te zien,
spreken en waar onze muziekvereniging
voor staat…samen muziek maken en
gezelligheid.
Dank je wel iedereen voor jullie geduld,
begrip en het opvolgen van onze
richtlijnen! En bedankt voor al het werk
dat er achter de schermen is gedaan
om de vereniging door te laten draaien
in deze bijzondere tijd.
Een aantal activiteiten gaan we na de
zomer zeker inhalen. Maar we zullen
dat ook met mate doen, omdat we niet
gaan proberen een heel jaar in een half
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jaar te stoppen. Voor de zomer zullen
we in ieder geval afsluiten met een
leuke activiteit voor de muzikanten om
met een goed gevoel de vakantie in te
gaan.
Ik heb iedereen gemist en ben blij als
we elkaar weer normaal kunnen zien!
En of dat dan met het ‘nieuwe normaal’
is of terug bij het oude, dat maakt me
niet zoveel uit. Tot snel weer!
Leon van de Moosdijk

Na de stilte komt
muziek het dichtst bij
het zeggen van het
onzegbare
uitspraak van Aldous Huxley
Beste leden van Muziekvereniging
Somerens Lust,
In deze bizarre tijd wil ik jullie graag
een hart onder de riem steken. Waar
ik normaal gesproken een rol op
de achtergrond vervul, leek het mij
op dit moment eens goed om als
beschermheer van de vereniging op
deze manier iets van me te laten horen.
Iedereen wordt op een of andere
manier getroffen door de nadelige
gevolgen van het Coronavirus. We
zijn aan huis gekluisterd en hebben
minder bewegingsvrijheid. We werken
veelal thuis, geven onze kinderen
thuis les, doen klusjes in en rondom
huis en proberen direct contact met
anderen zoveel mogelijk te vermijden.
Ondertussen zijn we creatief en
bedenken we allerlei manieren om toch
in contact te blijven met elkaar, al is dat
in veel gevallen digitaal.

ook een enorme impact. We kunnen
nu even niet doen wat we zo graag
doen: muziek maken met elkaar en
mensen blij maken met onze muziek.
Wat overblijft is de mogelijkheid tot het
individueel bespelen van ons geliefde
instrument en het online volgen van
lessen en repetities. Iets waarvan we
vorig jaar nog niet hadden gedacht
dat we dat ooit zouden doen, maar het
houdt ons in ieder geval bezig.
Hoe de toekomst eruit ziet is nog
onduidelijk. We verlangen allemaal
naar wat meer bewegingsvrijheid, zodat
we elkaar, misschien in een beperkt
gezelschap, toch weer live kunnen
ontmoeten. In kleine stapjes, misschien
eerst op anderhalve meter afstand,
zullen we weer toewerken naar één
groot harmonieorkest, waarbij alle
geledingen vertegenwoordigd zijn.
Dit zal nog een flinke tijd gaan duren,
net zoals het componeren van een
nieuw muziekstuk. Deskundigen zoeken
naar het juiste ritme en de juiste noten
om terugkeer naar de samenleving
vóór Corona te componeren. Telkens
worden er enkele secties toegevoegd,
één voor één, soms wat Adagio, soms
wat meer Presto. Soms stemt het ons
Majeur, maar soms ook Mineur. Maar
uiteindelijk zal de muziek weer klinken
zoals hij bedoeld is, met alle geledingen
samen.

Tot die tijd: hou je haaks, blijf gezond en
blijf muziek maken.
Heel graag weer tot ziens!
Jan van den Boomen

Bingo!
Op zaterdag 23 mei organiseerde de
Top100 Businessclub in samenwerking
met de Ruchte, RvS IT en Omroep
SIRIS ‘De Goede Doelen Bingo Show’.
Het ingezamelde geldbedrag, uit
de verkoop van bingokaarten en
donaties, was geheel ten goede aan de
deelnemende verenigingen uit Groot
Someren. Onze muzikant Isabel Pauwe
had Bingo! De volle kaart leverde haar
én onze club een mooie prijs op. Voor
onze vereniging zat er een prachtig
geldbedrag van 400 euro in de envelop.

Vergaderen in
Coronatijd
Met de carnaval net achter de rug,
werden we op zondag 15 maart
overvallen door de 1e Corona
maatregelen die werden aangekondigd
door de overheid. Wat tot op dat
moment een ver van onze bed-show
leek kwam ineens gevaarlijk dichtbij.
De Horeca werd gesloten, scholen
gingen dicht en bijeenkomsten werden
verboden....

Voor een muziekvereniging als
Somerens Lust heeft de Coronacrisis
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Wij waren in volle voorbereiding
van de ALV, de uitnodigingen waren
inmiddels verstuurd. Financiële
stukken waren gereed, kascontrole
had plaatsgevonden, onze terug- en
vooruitblik waren geschreven en we
waren er klaar voor om, ons nieuwe
meerjaren beleidsplan 2020 - 2025
aan jullie te presenteren, iets waar we
trots op waren omdat we het met input
uit alle geledingen van de vereniging
hebben samengesteld, met als titel:
Passie, plezier en prestatie. Natuurlijk
houden jullie dit nog van ons tegoed
totdat we weer op een verantwoorde
manier samen kunnen komen.
De harde realiteit die ons inmiddels
inhaalde wierp ons achter de
“webcam” waarachter we vervolgens
de ene na de andere activiteit hebben
moeten afblazen. We planden onze
vergaderingen online zo, dat we steeds
bovenop de persconferenties van de
overheid zaten, zodat we jullie zo goed
en compleet mogelijk konden blijven
informeren. Ook hebben we ervoor
gekozen om in goed overleg met onze
dirigenten te blijven zodat we samen
door deze moeilijke tijd konden komen.

maar dat maken we wel weer goed. Toch
hielden we de moed er in en werd er op
zijn tijd een grapje gemaakt. In het begin
was het nog even uitvogelen hoe het
werkte en via welk medium we gingen
werken: Houseparty, Zoom, Microsoft
Teams of Skype. Wij hebben het bij
de laatst genoemde gehouden en dat
werkte voor ons prima. Zo heeft Maarten
zelfs online zijn hele begroting voor
2020 toegelicht, want naast alle Corona
maatregelen waar we naar moesten
handelen, gingen de vaste onderdelen
die op de jaarkalender staan natuurlijk
wel gewoon door. Al met al een drukke,
intensieve tijd die ons sterker heeft
gemaakt en ons weer heeft leren inzien
wat echt belangrijk is voor iedereen!
Gelukkig zijn er sinds 1 juni enkele
versoepeling van de maatregelen
en hebben we inmiddels de eerste
bijeenkomsten voor de jeugd en het
slagwerk volgens een Corona protocol
weer achter de rug.

Helaas moeten we met het
Harmonieorkest nog even wachten
omdat er op dit moment nog
onduidelijkheid bestaat voor
blaasorkesten over de mogelijke risico’s
van het samenspelen, iets wat de laatste
weken veelvuldig in het nieuws was. Er
zijn onderzoeken gaande, maar totdat
de resultaten hiervan beschikbaar zijn
adviseert de Nederlandse muziekbond
KNMO om nog niet met volwassenen in
groepsverband te musiceren. We volgen
de ontwikkelingen op de voet en zodra
er meer ruimte voor ons komt om weer
samen te kunnen musiceren zullen we
deze ruimte ook bieden aan alle leden,
zodat we onze hobby en passie weer op
kunnen pakken.
Nog even volhouden dus en hopelijk tot
snel allemaal,
Joost van Deursen

Dodenherdenking 2020
Door de coronamaatregelen was de
gebruikelijke samenkomst op 4 mei
niet mogelijk. Het comité 4 en 5 mei
en de gemeente Someren zetten zich
gezamenlijk in om een alternatief
programma uit te werken dat via
Siris-TV werd uitgezonden. Ook leden
van onze vereniging leverde hier een
bijdrage aan.

Het online vergaderen ging best
efficiënt en serieus, ook al werden onze
kapsels met de week slechter (op 2 na).
Het nabuurten onder het genot van
een drankje ging er helaas wel vanaf
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Alle sponsoren in het licht!
Want dat verdienen ze!
Zeker in deze tijd!
Vanwege de ‘Coronacrisis’ zetten we alle sponsoren dit keer in het licht. We hebben dat namens
de gehele vereniging gedaan met een brief die als achtergrond is afgebeeld
“Post Fata Viresco!”
“De storm maakt ons sterk!”
Dat is de vrije vertaling van het muziekstuk dat in 1999 ter gelegenheid van het 125-jarig bestaan
van Muziekvereniging “Somerens Lust” is gecomponeerd.
In de muziek zijn de ups en downs van 125 jaar “Somerens Lust” terug te vinden. In die 125 jaar
heeft “Somerens Lust” vele stormen gekend. Deze stormen hebben gewoed bij de oprichting van
de vereniging, de oorlogsjaren en in een aantal periodes door het gebrek aan leden of
instrumenten.
En nu woedt de ‘Coronastorm’. Een storm die er niet alleen voor zorgt dat we niet meer samen
musiceren, elkaar niet of nauwelijks meer zien, maar veel erger nog: ook slachtoﬀers maakt bij
(oud)leden.
En hoewel het erop lijkt dat we over het hoogtepunt van de storm heen zijn, is het nog zeer
onzeker wanneer deze is uitgewoed.
Maar één ding is zeker: de kracht van “Somerens Lust” zal zijn dat we na deze storm sterker dan
ooit zullen zijn. Omdat de muziek altijd overwint.
Dat zal ook voor onze sponsoren en begunstigers gelden. Ondernemers die ups en downs gekend
hebben en zullen kennen. Maar er keihard aan zullen werken om ook deze storm te weerstaan.
Daarom zeggen we ook graag: “Till we meet again with Someren Lust”! We zullen elkaar weer zien.
Samen musiceren, samen plezier maken en genieten.
Let op jezelf, en op elkaar.
Het sponsorcomité
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een geleend busje naar Nolte, ik werkte
in Eindhoven en kon me wel even
vrijmaken. Bij het bedrijf aangekomen
stonden er een aantal palletkratten vol
met losse kabels en snoeren, we kregen
er dozen met stekker en stopkontakten
bij en daar moesten we het maar
mee doen. De pallets werden in het
busje geladen en Ton reed terug naar
Someren, we konden beginnen met
stekkers en stopkontakten monteren.
We hebben er een prima concert mee
kunnen organiseren.

In Memoriam
Ton van Abeelen
(1940 – 2020)

Ton was een aardige en vriendelijke
man met typische humor en altijd
bereid om te helpen.
Toen ik bij de harmonie overstapte van
bariton naar trombone kreeg ik les van
Ton, elke woensdagavond werd er een
pagina van het studieboek met duetten
geoefend en gespeeld, dat hebben
we wel een paar jaar gedaan. Na de
muziekles kwam Mariet er bij zitten en
werd er een flesje wijn opengetrokken
en genoten we samen van het leven.
Bij het eerste concert van Golden
Earring in de Pas hadden we veel
elektrische materialen nodig en geen
geld om dat te kopen of te huren. Ton
had goede relaties met de uitvoerder
van de Firma Nolte uit Eindhoven en hij
regelde dat we op een middag konden
komen om te kijken wat we nodig
hadden.
Gelukkig had Nolte juist de organisatie
van het Concours Hippique CSI in
Eindhoven afgerond en al die voor ons
goed bruikbare materialen stonden nog
in de hal. Ton reed vanuit Someren met

Ongeveer 30 jaar geleden kregen we
een uitnodiging van ZDF uit Duitsland
om op te treden in de Tony Marchal
show. Zoveel kwam onze vereniging
niet op de TV dus dat wilden we wel
doen. Samen met de Majoretten
togen we met de bus naar een grote
hal in Offenburg waar we direct na
aankomst ons al moesten opstellen
voor de repetitie. Al gauw bleek dat
we alleen moesten playbacken en als
achtergrond moesten fungeren, alleen
de majoretten mochten optreden. Na
3 minuten was het optreden klaar en
waren we vrij tot de volgende dag, dan
waren de opnames. Dus hebben we de
Duitse bieren gekeurd en wel bevonden.
We sliepen in een oud kasteeltje met
vieren op een kamer met stapelbedden,
het bleek dat we met vier ton op de
kamer sliepen, Ton van Abeelen, Ton
van Enckevort, Ton van de Ven en Ton
van de Graft. Het was een gewichtig
gezelschap, Dat hebben we daarna
nooit meer meegemaakt.
Ton van de Graft

Mr. Perfect View
Wat heb je ongelooflijk veel werk
verricht voor onze vereniging. Meestal
op de achtergrond en daardoor
misschien niet altijd onderkend. Wij

hebben dit van dichtbij mogen ervaren.
In eerste instantie toen je Sjouke vroeg
om te helpen bij het samenstellen
van ’t Akkoord, het clubblad waar
jij jaren eerder mede de basis voor
hebt gelegd. Het opstarten van het
verenigingsbureau en later bij het
verder digitaliseren en automatiseren
van de ledenadministratie.
Via via kwam je in contact met
mensen van Perfect View, een
computerprogramma voor het beheren
van relatiegegevens. Maar het was
volgens jou ook ‘perfect’ voor het
beheren van onze ledenadministratie.
Er waren behoorlijke kosten aan
verbonden. Door een constructie

waarbij je niet alleen het beheer voor
onze vereniging, maar ook dat van
Somerense Ziekentriduüm en Museum
Klok & Peel uit Asten voor je rekening
nam konden de kosten worden gedeeld
en was het haalbaar. Je had het
allemaal ‘perfect’ uitgedacht.
En zo gebeurde het. Uren/dagen/
weken/maanden was je ermee bezig.
Wat een werk was dat. Het resultaat
mocht er zijn. Systemen die tot op de
dag van vandaag door deze organisaties
gebruikt worden. In één woord ‘perfect’!
De ledenadministratie werd uitgebreid
met een systeem om gemakkelijk
per email groepsberichten te
sturen. De inning van contributie
werd geautomatiseerd. Het
instrumentenbestand werd
geïntegreerd en je maakte programma’s
voor de Vriendenclub en het
sponsorcomité, zodat ook zij van de
voordelen konden genieten.
De laatste stap was het online
beschikbaar stellen van onze
verenigingsgegevens. Hoe makkelijk
zou het zijn als bestuur en commissies
op ieder willekeurig momenten
JUNI 2020
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14 april jl is ons Erelid
Ton van Abeelen
overleden
Ondanks dat we wisten dat Ton
langzaam weggleed uit het actieve
leven, was het toch een oprechte schok.
Naast weemoed komen dan ook de vele
mooie herinneringen naar boven, van
de tijd waarin we veel samenwerkten
ten behoeve van het secretariaat van de
vereniging.
toegang konden hebben tot de
verenigingsgegevens? Samen hebben
we van alles geprobeerd om uiteindelijk
tot een echte Somerens Lust server
te komen, iets waar in die tijd menig
vereniging jaloers op kon zijn.
En daarmee vond je, zat je taak er voor
Somerens Lust op. Je wilde ook graag
weer muziek maken en was inmiddels
gestart op contrabas.
Wat ik toen nog niet wist, is dat ik
jaren later gevraagd zou worden
als secretaris van de vereniging.
Je vond het fantastisch, Sjouke
het verenigingsbureau en ik het
secretariaat. Alles onder één dak, zoals
je zelf zei: ‘perfect’ gewoon.
Inmiddels zijn we behoorlijk wat
jaren verder en zit ook mijn taak als
secretaris er bijna op. Samen met Thijs
Hurkmans (slagwerkgroep) zijn we
bezig om te kijken hoe we jouw werk
‘toekomstproof’ kunnen maken.
Je systeem werkt nog steeds goed,
maar is technisch dusdanig verouderd
dat we naar andere oplossingen moeten
kijken. Een ding is zeker, je hebt een
‘perfect’-e basis gelegd.
Bedankt Ton, bedankt Mr. Perfect View!
Niels Maas

Het begon eind jaren 70, begin jaren
80 toen de fanfare nog donateursacties
hield door langs de deuren te gaan.
Het werd steeds moeilijker om die
acties te bemensen en toen kwam Ton
op het lumineuze idee om door middel
van adreslijsten van de gemeente (dat
ging toen nog) een heel systeem op
te zetten met acceptgiro kaarten op
naam. Dat betekende dat alle adressen
van Someren in de computer ingevoerd
moesten worden (meer dan 3000)
om daarna urenlang te luisteren
naar een ratelende matrixprinter die
de kettingformulieren verwerkte.
Regelmatig liepen de formulieren vast
en moest het hele circus overnieuw!
Op zich een tijdrovend maar
doeltreffend gebeuren.
Voor het invoeren van al die adressen
had Ton bedacht dat ik dat wel kon
doen. En dus werden er dagen achter
de computer besteed.
Ton kwam regelmatig langsgefietst
om mij aan te moedigen en onder het
genot van een wijntje werd de eerste
geautomatiseerde donateursactie
geboren. Een geweldige noviteit in die
dagen!
Ton sloeg aan het experimenteren
op de computer en verfijnde het hele
gebeuren: dit betekende wel dat het
hele bestand opnieuw moest worden

overgetypt omdat hij had bedacht dat
het via een heel ander programma
moest en een automatische conversie
was er toendertijd nog niet bij!
“Maar Hanny, als dat bestand er
eenmaal in zit, dan zul je zien hoe
goed het dan werkt”. Afijn, Ton
kon het met veel enthousiasme en
overtuigingskracht brengen en ...veel
uren en flessen wijn later zat ook dat
bestand veilig in de computer.
Inmiddels had ik het secretariaat
overgenomen en Ton had ondertussen
de smaak te pakken gekregen en
begon aan een programma voor de
ledenadministratie: een monsterklus: in
het begin natuurlijk veel kinderziektes
en daarna verfijnen, uitbouwen en
toegankelijker maken. Hij had daar
reuze plezier in en kon, als hij weer iets
bedacht had, er rustig midden in de
nacht aan gaan zitten werken.
Weken, maanden.. heeft hij achter zijn
computer gezeten voor de vereniging,
om vervolgens weer uren bij ons
achter de computer te slijten voor het
implementeren, kopieën te maken, etc.
Onze kinderen waren er helemaal aan
gewend dat Ton bij ons boven aan de
computer zat terwijl wij beneden zaten
te eten.
Het mooie is dat het secretariaat tot
op heden nog steeds dankbaar gebruik
maakt van het geesteskind van Ton.
Ook het Akkoordje komt van zijn hand.
Ton vond, terecht, dat het goed was
voor de betrokkenheid als de vereniging
de donateurs op de hoogte hield van
ons wel en wee. De eerste jaren deed
hij zelf de redactie, stencilde bij Jan
Swinkels op school de blaadjes en
bracht ze naar de commissarissen
(Evie Swinkels) om ze door hen te laten
vergaren, vastnieten en bezorgen.
JUNI 2020
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computervirus was: “Ton, wilde gij er
eens naar kijken?“
“Ja hoor” en dan werd het opgelost!
Daarom Ton, voor de allerlaatste
keer: “We hebben hier beneden een
gigantisch virus. Wilde gij er daarboven
op de computer eens naar kijken?”
Bedankt voor alles Ton, het ga je goed!
Ans, Ernest, Mireille, Anneke, Caitlin
en Tara, heel veel sterkte om dit grote
gemis een plaatsje in jullie leven te
geven.
Dat dit alles ook de nodige uren
vergde, mag duidelijk zijn.

Hanny de Lau

Nog een voorbeeldje van Ton zijn
betrokkenheid: Toen ik het secretariaat
van hem overnam gaf hij mij een mapje
met MSL-kaarten en datums: het
waren overlijdensdatums van leden.
Hij stuurde elk jaar op de dag van
overlijden een kaartje naar de familie
waarin hij liet blijken dat MSL de leden
niet vergeten was. Heel attent en
zorgzaam en ik heb later vaak terug
gehoord dat dit erg werd gewaardeerd.

In Memoriam
Louis van den Bosch
(1947 – 2020)

Ik moet eerlijk zeggen dat ik er zelf
in de loop van de jaren mee gestopt
ben.....
Ton, ik heb meegemaakt en gezien
dat je, behalve als muzikant, op de
achtergrond ontzettend veel voor de
vereniging hebt gedaan! Dank voor al
die jaren: veel geleerd, veel gelachen
en vaak laat gemaakt met een lekker
glas wijn en “goeie praat”. En op de
achtergrond Ans, met altijd die warme
belangstelling voor mijn gezin. Mooie
tijden!
Ik mocht je te pas en te onpas bellen
als er weer een programmafout of

Wanneer ik aan mijn vriend Louis
terugdenk, komen er ongelooflijk veel
mooie herinneringen voorbij.
Daarom kunnen onderstaande
herinneringen ook niet beschreven
worden zonder af en toe een glimlach
op de lippen te krijgen.
Ik zal mij beperken tot datgene
wat gerelateerd is aan onze
Muziekvereniging.

Het doel was, en is dat nog steeds, om
extra inkomsten te genereren voor onze
Muziekvereniging.
Voor ons “1e Summers Spektakel”
hadden we op 6 mei, na het traditionele
dauwtrappen, een nostalgische kermis
georganiseerd. Naast de nostalgische
kermis, met daarbij een zweefmolen,
een draaimolen, een schiettent, een
luchtkussen, een stand met Zeldzame
Mensen en nog vele andere mooie
attracties, hadden wij in Eindhoven
allerlei Oudhollandse volksspellen
gehuurd die uitgestald werden in
kramen op het Wilhelminaplein.
Aan die spellen waren weer prijzen
gekoppeld die wij vooraf gingen
kopen in Baarle-Hertog (B). Vanwege
vooral ons eigen enthousiasme,
vroegen wij aan onze voorzitter
Jan van den Boomen, die toen nog
een transportbedrijf had, om een
vrachtwagen vrij te plannen en aan
ons beschikbaar te stellen. Met deze
vrachtwagen konden wij de aan
te kopen prijzen vervoeren. En zo
geschiedde!
Op een vrijdagmiddag gingen wij
samen in de vrachtwagen op pad naar
Baarle-Hertog. Daar aangekomen flink
ingekocht en op het eind van de middag
reden we, nadat we samen gedineerd

Louis en ik kenden elkaar al sinds
1979 vanuit de Kennedymars. In
1989 werden we beide, samen
met Frans de Lau, bestuurslid van
“Someren 100”.
In 1990 werden de drie nieuwe
bestuursleden onrustig en zijn
we gestart met het “1e Summers
Spektakel”. Dit Spektakel duurde
1 dag!
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hadden bij een lokaal frietkot, terug
naar Someren met vier dozen vol met
prijzen, waaronder “prachtige” horloges
welke wij later als chemisch afval
hebben moeten afvoeren.
Onze vier dozen met prijzen paste
achteraf gezien gemakkelijk in de koffer
van elke willekeurige personenauto,
zonder dat een van ons drieën krap zou
komen te zitten.
Op zondagmorgen kwam er voor
Louis, tijdens het opbouwen van
onze gecontracteerde attracties, een
telefoontje (we hadden toen nog geen
mobieltjes) binnen op het toenmalige
Politiebureau, tegenwoordig
“Huize Hockers”.
“Het Handeltje” uit Gemert was aan
de telefoon, een act die door Louis was
gecontracteerd. Ze zouden komen met
een geit en een waarzegster.
De waarzegster deelde mede dat ze niet
konden komen omdat de geit afgelopen
nacht was gestolen. Louis antwoorde
hierop zeer ad rem
“Had je dit als waarzegster niet gisteren
kunnen doorgeven, dat wist jij toen
toch ook al”!
Dankzij hun afwezigheid draaiden wij
ons eerste Spektakel quitte.
Uiteindelijk is het Summers Spektakel
in onze tijd uitgegroeid, mede dankzij
enorm veel medewerking van veel leden
van onze vereniging, tot een evenement
met twee groten tenten, waarbij in de
andere tent de OVS Bedrijvenbeurs
door ons werd georganiseerd.
De beurs was niet Louis zijn ding.
De specialiteit van Louis was om allerlei
losse eindjes in te vullen. Daar zat zijn
kracht. Lokale artiesten vragen om op
te treden, de koe regelen voor Schijt
je Rijk, een draaiorgel regelen, een

grimeur regelen, een Belgisch trekpaard
met huifkar etc. etc. Louis regelde het
allemaal.
Doen jullie die tenten maar, dan doe ik
dit wel was altijd zijn reactie.
Een andere leuke anekdote is een spel
dat wij gehuurd hadden in Eindhoven
voor ons 1e Spektakel. Dit spel
“Stikt um erin” genaamd, was een
vierkant blok hout die rechtop in de
kraam stond.
In dat blok zaten 100 gaatjes. In elk
gaatje zat een briefje met daarop
handgeschreven de eventueel
gewonnen prijs, dat was althans de
bedoeling.
Met een speciaal gereedschap in de
vorm van een stalen pen met een
handvat kon je vervolgens voor fl.
1,00 een briefje uit een gat steken.
Vervolgens kon je op het briefje lezen
wat de gewonnen prijs was.
Tijdens de voorbereidingen bij Frans
en Hanny thuis, zaten wij de prijzen
op de briefjes te schrijven. Maar Louis
zou Louis niet zijn als er ook wel
eens iets anders op de briefjes werd
opgeschreven dan een naam van een
uitgestalde prijs.
Tijdens de kermis stak iemand een
briefje uit het blok met daarop de tekst
“Hanny ik hou van jou” verwijzend naar
de vrouw van Frans. Hij vroeg wat deze
prijs was. Louis zei: “Uitzoeken!”.
Als voorbereiding voor onze
nostalgische kermis maakten wij
jaarlijks een “Studiereis” naar Tilburg
kermis. Tilburg kermis had een deel van
het terrein ingericht als Nostalgische
Kermis.

Hier hebben wij verschillende attracties
gecontracteerd die later ook bij ons
stonden. Het was elk jaar weer een dag
vol van plezier.
Bij de schiettent schoten wij eerst een
paar gaten door de kaart welke wij
vervolgens opstuurden naar Dymph van
de Vorst, onze nieuwe penningmeester.
Louis scoorde een hoofdprijs in de
schiettent. Hij koos voor een afbeelding
van Elvis Presley en een foeilelijke vaas.
Hij moest ‘s avonds nog naar een
verjaardag en had daarmee meteen zijn
cadeau geregeld.
Bij de voorbereiding van onze kermis
was het soms nodig dat ook Frans
en ik betrokken werden bij de eerste
gesprekken. Een van die gesprekken
vond plaats bij mij thuis. Louis had
contact gezocht met Hartogs uit Eersel.
Deze Hartogs kon alles leveren wat
wij wensten. Hartogs zelf kon over
glasscherven lopen en had een act met
een levende slang van 1,5 meter lang.
Naast Hartogs stond tijdens de
optredens zijn vrouw, die tevens zijn
assistente was.
Het was het allemaal net niet, maar dat
was precies wat wij zochten!
Op een gegeven moment vroegen
wij aan Hartogs of hij ook pony’s kon
regelen waarop de kinderen konden
rijden. Hij gaf aan dat hij hiervoor even
een telefoontje moest plegen. We gaven
Hartogs de telefoon waarop hij, waar
wij bij zaten, zijn contact voor de pony’s
ging bellen.
Wij hoorden, na wat heen en weer
gepraat, dat er een prijs werd bedongen
van fl. 125,00.
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Vervolgens legde Hartogs de telefoon
neer en zei met een stalen gezicht fl.
175,00.
Nadat Hartogs was vertrokken hebben
we nog een uur zitten lachen om het
verloop van het gesprek met hem.
Ja, Louis wist de pareltjes wel te vinden.
Toen iedereen naar huis was kwam
ik erachter dat ik, door alle hilariteit,
vergeten was de hapjes te serveren die
nog in de koelkast stonden.
De rode draad van dit “In memoriam”
is toch wel het plezier dat wij samen
hebben mogen beleven. De vriendschap
die hieruit is ontstaan, is voor altijd
gebleven.
Louis, wij gaan jou enorm missen, maar
zijn tegelijk dankbaar dat wij jou gekend
hebben.
Rust zacht grote vriend, bedankt voor
alle mooie herinneringen!
Theo van den Boomen

Afscheid van een
vriend
Met het overlijden van Louis van
den Bosch heeft Muziekvereniging
Somerens Lust afscheid moeten nemen
van een echte vriend. Maar niet alleen
MSL heeft een vriend verloren; ik denk
alle inwoners van Someren.
Het was 1989 toen Louis, Theo van
den Boomen en ongetekende door
Jan en Toon van den Boomen werden
gevraagd om toe te treden tot het
bestuur van de Vriendenclub (toen
nog Someren 100.) We wisten niet
van elkaar dat we hiervoor gevraagd
werden en ontmoetten elkaar bij de

eerste vergadering van Someren 100.
Natuurlijk kenden we elkaar wel van
naam en van zien, maar nog nooit
hadden we samengewerkt in een
bestuur. Het klikte meteen. Met het
bestuur maar ook met elkaar. Naast
vriend van de Muziekvereniging werden
we ook onderling vrienden. We werden
gezien als verjonging van het bestuur,
iets wat we ons nu niet meer kunnen
voorstellen. Deze verjonging bracht ook
nieuwe energie want we wilden meer
doen voor de Vriendenclub en voor
MSL. Het Summers Spektakel ontstond
waarover zal Theo verhalen.
Het was gezellig vergaderen met Louis
en we werden altijd verrast door zijn
creativiteit en zijn gevoel voor details.
Ondanks dat hij geen kinderen had
lette Louis toch op de kleintjes van
de Vriendenclub. De post werd in
en met zijn “eendje” rondgebracht
uiteraard met de nodige stops. Na
twee jaar werd het eten van balkenbrij
bij Dymph en Wim van de Vorst al
traditie. Want tradities daar hield Louis
van. Dauwtrappen was een van zijn
favoriete activiteiten. Daar leefde hij
zich helemaal in uit. Langs de route
stond hij om 06.00 uur ’s morgens te
tuinieren en verbaasd te kijken als de
vereniging langs kwam. In de zaal van
Centraal zorgde Louis voor een “echte”
pianoserenade. Allemaal creativiteit van
Louis. In 2002 volgde Louis Jan van
den Boomen op als voorzitter van de
Vriendenclub.
Herinneringen aan Louis zijn talrijk.
Te talrijk en ook moeilijk om hieruit
een keuze te maken. Herinneringen
aan de Hellemondse avonden met
“Jasbeschermers” en een “Zaalwachter”.
Louis en ik waren toneelmeesters die
onder zicht van iedereen het podium
inrichtten en de artiesten contant
van uit een kassa uitbetaalden. Maar
ook de cadeaus die we weggaven met

de Hellemondse avonden: industriële
voorwerpen uit Someren zoals een deur
van Berkvens, een balk van Looijmans
of zand van Raijmakers. Frisse lucht
uit Someren; vuilniszakken gevuld
met lucht van de Hoof of van Vaarsel.
Of cadeaus in de vorm van Beuvenwater. Maar dan ook echt water uit het
Beuven; ‘s middag lagen we op onze
buik voor het ven om de flessen te
vullen.
Herinneringen aan de
“smartlappenavonden”. Lokaal talent
streed om de “Natte Tessendoek”. En
als afsluiting een “grote” artiest zoals
Jacques Herb, Corry Konings of Koos
Albers. Hoogtepunt voor Louis was de
afsluiting met Gert Timmermans en zijn
dochters. Een foto van deze heugelijke
gebeurtenis mocht natuurlijk niet
ontbreken.
Nog één herinnering tot slot. Als
voorbereiding voor onze activiteit
“Branse bij Hanse” (Branse was
brunch met dans en werd gepland
bij Hans Schweren) werd een heuse
persconferentie gegeven. Hiervoor
werd de correspondent van “’t Contact”
uitgenodigd; Annemie Urlings. We
noemden de persconferentie “Branse
bij Franse”. Bij ons thuis in de keuken,
op een zondagmorgen om 08.00 uur,
ontbijt, muziek van de platenspeler
en jawel, dansen met Annemie. Als we
maar plezier hadden.
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Nogmaals de herinneringen zijn talrijk.
We hadden ooit de gedachte hierover
een boek te schrijven, zoveel plezier en
zoveel herinneringen. Maar helaas onze
grote vriend is niet meer en we zullen
hem missen.
Louis, vriend van MSL en van ons allen;
bedankt voor alles en rust zacht.
Frans de Lau

Louis van den Bosch,
een dierbare huisvriend
Het begin van onze vriendschap is
gemaakt in het verenigingsleven.
Vanaf eind jaren 60 (in de vorige
eeuw!) maakten we samen deel uit van
carnavalsvereniging De Meerpoel en van
Joek. Twee plezierige, toen nog jonge,
verenigingen waarin veel omging.
Door de jaren heen werd Louis een goede
huisvriend.
Louis ontpopte zich als een
verenigingsmens pur sang. Altijd druk en
toch overal tijd voor. Hij ging graag met
mensen om, was vriendelijk en hij had een
brede belangstelling.
Hij leek onvermoeibaar, was enthousiast,
zat vol ideeën en was altijd in voor
een geintje, Louis was niet alleen lid
van een vereniging, maar hij nam ook
bestuursfuncties aan en hij voelde
zich verantwoordelijk. En: afspraak is
afspraak!!

Nadat ik in 1968 in Someren kwam
wonen, mocht ik, als tromboneblazer, lid
worden van de gerenommeerde fanfare
Somerens Lust; een groot en prachtig
korps. Een vereniging die midden in de
Somerense gemeenschap stond met
veel serenades, concerten en vooral ook
concoursen. Later, kwam ik ook daar
Louis tegen toen hij voorzitter werd van
de Vriendenclub van Somerens Lust.
Ik bewonderde hem voor de manier
waarop hij mensen wist te verbinden
door ludieke optredens zoals van
toneelvereniging De Speledonckers bij
het Dauwtrappen van de fanfare. Ik
bewonderde hem ook voor de manier
waarop hij aandacht wist te trekken voor
de vereniging, zoals een spandoek met
aanmoediging voor de muzikanten bij
aanvang van een concours. Honderden
mensen zaten, vol spanning, in de zaal
en daar kwam de vriendenclub met : Van
Summere en nie baang.

vlaggen kwamen, tot groot vermaak,
voorbij. Geen wonder toch dat we deze
bijzondere, kleurrijke Louis echt missen!!
Henk Arendsen

Wat speelt er…
Nieuwe leden:
Luuk van der Kallen
Daan van Zoggel
Uitgespeeld:
Mare de Haas
Siard van den Heuvel

Nieuwe voorzitter
Stichting Vriendenclub

Op jubilarissenavonden speelde Louis
vaak op zijn eigen draaiorgeltje, genaamd
“Ons Moeder”. Zo zijn er nog legio
activiteiten, mede door Louis , ontplooid.
Louis zat vol verrassingen. In RIOL, in
Duitsland, waren we met het hele korps
een weekend op het wijnfeest. Natuurlijk
werd de wijnkoningin door MSL in vol
ornaat van huis opgehaald en daar stond
Louis, met zijn companen van het ZOG
(Zooitje Ongeregeld) uit alle macht
te vendelzwaaien.. Allerlei Somerense

Beste leden en vrienden van MSL,
Het is me een eer mezelf te mogen
voorstellen als nieuwe voorzitter van
Stichting de Vriendenclub. Mijn naam
is Maartje de Lau, oud-lid van de club,
dochter van Frans & Hanny de Lau en
zus van Lieke.
Nadat ik zelf jaren hobo heb gespeeld in
het orkest, ben ik na m’n studententijd
vertrokken naar Utrecht. Sinds een
aantal jaren woon ik met m’n gezin
(Mark & Lex) weer in de buurt. Ik ben
blij om op deze manier weer actief
betrokken te raken bij de vereniging.
JUNI 2020
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Een plek waar voor mij de basis van
vele vriendschappen is gelegd. Dus
voor mij is dit letterlijk en figuurlijk de
Vriendenclub!
Ik hoop jullie allemaal snel te zien!
Groet,
Maartje

Goed nieuws vanuit de
opleidingscommissie
Wij gaan ‘gewoon’ door tijdens deze
crisis! We hebben ontdekt dat er online
van alles mogelijk is waardoor we toch
samen muziek kunnen maken. Al onze
leerlingen hebben wekelijks muziekles
via een videobelverbinding met hun
docent. Juf Pauline heeft voor de
muziekmaatjes een aantal online lessen
opgenomen en dirigent Sjoerd zelfs een
complete slagwerkworkshop!
Ons opleidingsorkest en de opmaatjes
hebben iedere zondagochtend online
in groepjes les van dirigent Paul en de
laatste paar minuten kletsen ze met
de hele groep bij! Met z’n allen tegelijk
muziek maken gaat niet via videobellen
maar om elkaar in ieder geval even te
spreken is al super fijn! Deze oplossing
wordt dan ook als heel fijn ervaren
door de leerlingen en echt iedereen
zit netjes klaar met het instrument op
de afgesproken tijd. Natuurlijk kunnen
wij niet wachten om weer live samen
muziek te maken, maar voor nu zijn we
heel blij met deze oplossingen!

Rolling in the deep
Door de corona crisis kunnen we met
het opleidingsorkest niet meer bij
elkaar komen dus daarom had Lukas
een leuk idee. We gingen thuis ‘Rolling

in the deep’ spelen. Daarna werden alle
filmpjes naast elkaar gezet. Je moest
met oortjes in of koptelefoon op ‘Rolling
in the deep’ luisteren en ondertussen
moest je meespelen met je partij. Dat
moest je filmen en doorsturen naar
Lukas. In het begin is het een beetje
wennen maar als je dan even bezig bent
dan wen je er wel aan. Het is best raar
om je filmpje dan weer terug te zien. Ik
moest het ook heel vaak opnieuw doen,
omdat ik vond dat het niet goed was.
Een keer knalde de deur heel hard dicht
en toen schrok ik heel erg. Dat was echt
heel grappig om terug te kijken! Koen
schreeuwde een keer heel hard: ‘Mama!’
en toen moest ik heel hard lachen haha!
Uiteindelijk was het gelukt en toen vond
ik hem nog steeds niet helemaal perfect,
maar ja anders was ik nog jaren bezig. Ik
vond het best leuk om een keer te doen
maar ik speel wel liever gewoon in het
orkest. Het eindresultaat vind ik heel
leuk geworden!
Maud Deenen

Lintjesregen
De lintjesregen is traditiegetrouw op
de laatste werkdag voor Koningsdag.
Door de Corona omstandigheden
ging Burgemeester Blok vrijdag 24
april dan ook zelf op pad in plaats
van de betrokkenen te ontvangen
op het gemeentehuis. Een tafeltje in
stijl, een bos bloemen en de oorkonde
stonden al voor de deur als de
bewoner, op telefonisch verzoek van de
burgemeester, de deur opende. Zo ook
bij Malou de Rooij-Lomans en bij Frans
de Lau. Beide werden op hun huisadres
verrast met de mooie woorden “het
heeft Zijne Majesteit behaagd”. Zij
mogen zich beide voor de rest van hun
leven Lid in de Orde van Oranje-Nassau
noemen. Op een later moment zullen zij
de bijbehorende versierselen opgespeld
krijgen door de burgemeester.
Malou is al vele jaren actief in het
verenigingsleven in Someren. Met
name muziek- en toneelverenigingen
en de carnavalsvereniging kunnen
JUNI 2020

12

op haar inzet rekenen. Dat geldt onder meer voor onze
Muziekvereniging. Malou was ruim 10 jaar coördinator van
de PR-commissie en van 2012-2019 was zij vicepresident.
Ze is nu nog lid van verdienste.
Frans is een bekend gezicht in de Somerense gemeenschap
en heeft voor vele verenigingen de nodige verdiensten
verricht, o.a. voor onze Muziekvereniging. Al vanaf 1987 is
Frans verbonden met onze vereniging. Van 2005 tot 2013
was hij president. Tevens was hij actief als bestuurslid
van het Summers Spektakel en penningmeester van
de Vriendenclub. Momenteel speelt hij nog een rol als
erepresident en coördinator Somerens Rust binnen de
vereniging.
Malou en Frans, zeer verdiend voor jullie allebei!
Gefeliciteerd!

Muziekles tijdens de corona crisis.
Als ik muziekles heb moet ik online zijn op Teams. Teams
is een programma om met beeld en geluid te bellen via
internet. Als ik de meeting (bijeenkomst) join kunnen we
elkaar goed zien en horen. Dan krijg ik 20 min les van
Ellen en spelen we toonladders en liedjes.
Als ik online moet zijn voor de repetitie van het
opleidingsorkest, is dat niet op Teams maar op Zoom.
Zoom is eigenlijk gewoon hetzelfde als Teams. Eerst krijg
ik les van dirigent Paul, samen met Bart. We spelen om de
beurt een liedje. Als dat klaar is gaan we bellen met de hele
groep en gaan we kletsen over hoe het gaat. Best gezellig
in deze lastige tijd. Eerst was het moeilijk maar nu weet ik
hoe het werkt. Op deze manier blijven we in contact en zijn
we toch een beetje verenigd.
Groetjes Neal Maas
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Sponsors bedankt!
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