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In de rubriek Verenigingsprofiel zet Klankwijzer een willekeurig gekozen vereniging in de 

schijnwerpers. In deze editie een portret van het Senioren Orkest Groot Someren. 
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Opgericht als vangnet voor oudere amateurmuzikanten die de muzikale ambities van de vier amateuror-
kesten in de gemeente niet langer kunnen (of willen) bijhouden, biedt het Senioren Orkest Groot Some-
ren plaats aan 53 leden. Dit harmonieorkest met een gemiddelde leeftijd van ruim 71 jaar repeteert 
wekelijks op de dinsdagochtend onder bezielende leiding van dirigent Roger Cobben. Recent trad een 
75-jarige hoorniste toe die na drie jaar hoornles en intensieve thuisstudie het proefspel glansrijk door-
stond. 
Het Senioren Orkest Groot Someren viert in 2016 het 25-jarig bestaan. Niet alle senioren die op dit mo-
ment de wekelijkse repetities bezoeken, zullen dit jubileumjaar meemaken. Dat is een statistische ze-
kerheid waar men zich bij neer te leggen heeft. “Toch is het opvallend dat we nog met zoveel amateur-
muzikanten tot op hoge leeftijd samen muziek kunnen maken. Het is een gezonde hobby die je lang kunt 
volhouden”, vertelt secretaris Jacques van Ooijen, zelf actief op de bariton. Met een vijftigjarig jubileum 
– en een erelidmaatschap - bij de eerste divisieharmonie van Somerens Lust ‘op zak’ zet hij zich 
nu enthousiast in voor Senioren Orkest Groot Someren. Het gezelschap is ontstaan op initiatief van de 
Katholieke Bond voor Ouderen, naar een idee van een aantal oudgedienden vanuit muziekverenigingen 
uit de vier kerkdorpen van de gemeente Someren. Een gouden greep, want het voorziet duidelijk in een 
behoefte.  

De 89-jarige Harrie van Lieshout (links) en de 88-jarige Martien van Lierop bespelen de bassen. 



Niet alleen senioren vanuit de muziekverenigingen melden zich aan. Ook ouderen die op latere leeftijd 
een muziekinstrument leren spelen, zijn welkom in de harmonie die met een  gemeentelijke subsidiering 
inmiddels als reguliere muziekvereniging ondersteund wordt. Zo werd de hoornsectie onlangs versterkt 
met een dame die zich de afgelopen drie jaar vol overgave gestort heeft op het beheersen van de hoorn. 
“Heel knap, want het is niet bepaald het gemakkelijkste instrument in het orkest”, vindt Van Ooijen. 
Truus van Enckevort-Huijs bewijst dat je op hoge leeftijd nog kunt beginnen met muziek. Dat zij nu haar 
hobby in orkestverband kan uitoefenen, is als een vinkje op haar bucketlist. Ervaren muzikanten worden 
trouwens zonder proefspel toegelaten. 
 “Rond het bereiken van je pensioengerechtigde leeftijd krijg je met twee dingen te maken”, vertelt Van 
Ooijen. “Ten eerste loop je in een amateurorkest-van-alle-leeftijden op enig moment onvermijdelijk 
tegen de grenzen van je muzikale kunnen aan, of dat nu fysieke of mentale grenzen zijn. Ten tweede 
krijg je juist in die periode meer tijd om je muziekhobby te beoefenen en ook overdag. Dan is het toch 
geweldig om je hobby met leeftijdsgenoten te kunnen delen?” En denk nou niet dat er maar wat aan 
gerommeld wordt. Integendeel. “Onze dirigent haalt eruit wat erin zit. Dat is dankzij de jarenlange or-
kestervaring van de senioren heel veel! We hebben een grote variëteit aan muziek in onze muziekmap.”  
Je realiseren dat het lidmaatschap van een seniorenorkest waarschijnlijk je muzikale eindstation is, is 
voor sommigen wel een drempel om zich als lid aan te melden. “Daarom kiezen velen voor een over-
gangsperiode”, vertelt Van Ooijen. “We hebben wel leden die ook nog bij hun gewone orkest spelen en 
overdag dus bij ons.” Tot agendaproblemen bij optredens leidt het zelden, want er is een goed contact 
tussen de verenigingen. De statutaire leeftijdsgrens om toe te treden is gesteld op 55 jaar. Je zou den-
ken dat handhaving van de leeftijdsondergrens een papieren tijger is. Toch is er bestuurlijke dispensatie 
verleend toen zich een vijftigjarige fluitiste als lid aandiende. Een maximum leeftijd is niet 
vastgelegd. “We sturen niemand weg. Onze dirigent werkt optimaal met de club mensen die hij voor 
zich heeft. Sommigen besluiten zelf om het instrument aan de wilgen te hangen. Zij blijven dan als rus-
tend lid betrokken bij de vereniging.” 
Het oudste spelend lid is de 89-jarige Harrie van Lieshout, hij bespeelt de besbas. Eén jaartje jonger is 
zijn maat en sectiegenoot Martien van Lierop. En klarinettist Dulf Schenkelaars hoopt volgend jaar ook 
deze leeftijd te bereiken.  



Het Senioren Orkest Groot Someren heeft bijzondere optredens op de agenda staan. “Daarbij vermijden 
we repertoire van marsen en polka’s omdat we van het stoffige imago af willen”, legt Van Ooijen uit. Zo 
werkt het orkest ieder jaar mee aan het Pracht Paren Concert. Echtparen die hun vijftig-, zestig- of 65-
jarig huwelijksjubileum vieren worden ontvangen door de burgemeester 
en krijgen een feestelijk muziekprogramma aangeboden. Vorige maand opende het Senioren Orkest 
Groot Someren voor de vierde keer dit Pracht Paren Concert in aanwezigheid van maar liefst veertig 
jubilerende echtparen, goed voor 2000 jaar aan huwelijkservaring! Vorig jaar was het orkest tijdens het 
Concerto Grandioso de drijvende muzikale kracht in een voorstelling met optredens van het koor Estra-
de, de zangsolisten Mariëtte Driessen en Albert van Lanen en dansgroep Experience. Deze voorstelling 
kwam tot stand met regie van Maria van Gastel van Dansgroep Experience. “Het werd voor ons orkest 
een verrassend goed optreden, voorafgegaan door een stressvolle en erg drukke tijd want er moest flink 
gestudeerd worden. In slechts drie maanden moesten we tien nieuwe nummers instuderen en dan ook 
nog deels met koor en de twee zangsolisten”, blikt Van Ooijen terug.  “Niemand had verwacht dat we 
zo’n mooi en afwisselend programma in korte tijd op de planken zouden kunnen brengen. Maar onder 
begeleiding van onze dirigent Roger Cobben zit elke muzikant op het puntje van zijn stoel en hebben we 
het toch maar weer gepresteerd!” 
Over de invulling van het zilveren jubileum in 2016 wordt al druk gebrainstormd door bestuur en leden. 
“Het is niet zo dat wij dat als bestuur allemaal alleen moeten doen. De leden denken en doen echt mee 
in allerlei commissies. De meesten hebben daar ook de tijd voor, nu ze met pensioen zijn.” 
 


