In memoriam Dulf
Lieve Dulf,
Dat ik je zo aanspreek is jouw jarenlange verdienste voor ons mooie
Seniorenorkest Groot Someren. Je hebt immers alle harten van onze
muzikanten weten te winnen. Door jouw altijd positieve uitstraling, jouw
betrokkenheid met alles wat ons orkest betreft, maar ook door jouw
welgemeende belangstelling voor het wel en wee van alle orkestleden.
Hartverwarmend ook de manier waarop jij jouw liefde voor ons orkest daar
waar mogelijk liet blijken.
Je was voor ons dan ook veel meer dan alleen een goede muzikant. Jarenlang
heb jij je ingezet om het orkest een stevige basis te geven en de leden te
motiveren. Verenigingsman in hart en nieren.
Als bestuurslid, als vice-voorzitter ben je bepalend geweest toen dat nodig was.
Ik denk aan de moeilijke tijden die ons orkest doormaakte na het tragisch
wegvallen van de eerdere voorzitters Piet van Dongen en Ton Pril, die beide
door ziekte gedwongen waren hun taken over te dragen. Met verve heb jij
daaraan invulling gegeven. Altijd met een goed en duidelijk geformuleerde
mening, zonder stijfkoppig te zijn.
Eén van je vele kwaliteiten is ook jouw overredingskracht. Dat heb ik aan de
lijve ondervonden toen jij met een bestuursdelegatie mij kwam verrassen, met
het verzoek om de nieuwe voorzitter te worden. Ik was nog niet lang bij het
orkest en ik twijfelde of ik die taak op me moest nemen. Maar jij was zo slim
om mij te overtuigen met allerlei argumenten, dat het allemaal wel mee viel en
dat het niet zoveel werk was. Laten we maar zeggen een leugentje om bestwil!!
Maar ook naar anderen buiten het orkest kwam die kwaliteit goed van pas. Als
er iets moest worden gedaan waarvan wij als bestuur dachten dat gaat niet
lukken, dan had jij zoiets van: ”wacht maar eens even!”En verdraaid vaak kreeg
jij het wel voor elkaar.
Je hebt me steeds verbaasd over jouw enorme netwerken. Zowel op muzikaal
gebied, als zakelijk. Daarvan heb jij gebruik gemaakt in het kader van
sponsorwerving en het gestalte geven aan onze vriendenclub. Ook de vader
van onze huidige dirigent behoorde al jaren tot jouw kennissenkring. Volgens
mij heb je Roger zelfs nog in zijn korte broek zien lopen!

Lieve Dulf, wij allemaal weten hoe belangrijk ons orkest voor jou is geweest. In
alles straalde je dat uit. Je genoot van elke repetitie. Vaak stonden jij en ik
naast elkaar als we na afloop onze instrumenten stonden af te drogen. “Wat
was dit weer een heerlijke repetitie!” hoorde ik je dan dikwijls zeggen.
En hoezeer je weer uit keek naar de volgende repetitiemorgen liet je ook
duidelijk horen: “nou duurt het weer een week tot het weer dinsdag is!”
Helaas begon jou afnemende gezondheid steeds meer parten te spelen. Tot je
grote spijt moest je steeds vaker een repetitie laten schieten, omdat het fysiek
te moeilijk werd. Door de vele behandelingen die je moest ondergaan en de
periode die je daarna nodig had om te herstellen. En dat laatste duurde steeds
langer.
Ook toen was jouw enthousiasme, je motivatie en vooral je ambitie
bewonderenswaardig! Ook al ging het al niet meer goed, toen ik enkele weken
geleden nog bij je op bezoek was, zei je toch: “Ik heb nu mijn laatste bestraling
gehad en volgende week ga ik weer oefenen en dan kom ik zo snel mogelijk
weer naar de repetitie!”
Het heeft niet zo mogen zijn. Ik weet dat je dat heel veel verdriet heeft gedaan.
Het Seniorenorkest Groot Someren betekende ontzettend veel voor je. Muziek
maken was je grootste hobby en om dat samen te doen met een geweldig stel
muzikanten was het ultieme geluk. Wat heb je ervan genoten, maar wij ook van
jou. We zullen jouw wekelijkse afscheid met de gevleugelde woorden:
”Bedankt allemaal, doe ze thuis de groeten en tot volgende week BIJ LEVEN EN
WELZIJN!!” heel erg gaan missen.
Maar vooral de mens Dulf, onze Dulf zullen we missen. Zijn altijd positieve
instelling waardoor hij een tomeloze ambitie bleef houden en zich heel geliefd
heeft gemaakt bij ons allemaal. Een man om trots op te zijn. Ruim 23 jaar was
hij lid van ons orkest, waarvan de laatste 6 jaar welverdiend erelid.
Met pijn in ons hart nemen wij afscheid van deze markante, sympathieke man
die ik persoonlijk en wij allemaal als een echte vriend in herinnering houden.
Wij zullen namens hem de liefde voor ons orkest in ere houden en onze
uiterste best doen om steeds mooie muziek te blijven maken!
Onze ambitie zal ervoor zorgen dat het Seniorenorkest Groot Someren door
het enthousiasme van onze muzikanten het respect en de waardering van
steeds meer muziekliefhebbers zal afdwingen. Dat zijn we aan onze geliefde
Dulf verplicht! En dat gaat ons zeker lukken: BIJ LEVEN EN WELZIJN!

