
In memoriam Henk van Brussel 
 
Afgelopen woensdag kregen wij het droevige bericht van het overlijden van “onze”Henk. 
Want zo voelt dat voor ons.  Henk is al vanaf het de oprichting van het Seniorenorkest Groot 
Someren een zeer gewaardeerd lid en hoewel hij ook op andere plaatsen nog muziek maakte, kwam 
ons orkest voor hem op de eerste plaats. 
 
Beste Henk. Dit gaat over jou en hoewel ik niet zeker weet of je mij zult horen, spreek ik je toch graag 
persoonlijk aan. Want als persoon hebben wij, leden en dirigent van het seniorenorkest, jou als een 
fijne collega en een goede vriend leren kennen. 
 
Muziek is altijd jouw lust en jouw leven geweest. Ik ken jou natuurlijk als trompettist, maar kennelijk 
kon je ook op de accordeon uitstekend uit de voeten. Al klinkt dat trouwens wel een beetje gek als 
het over een instrument gaat wat je met je handen moet bespelen! 
Van collega’s heb ik gehoord, dat jij tijdens de huifkartocht ter gelegenheid van ons 10 jarig bestaan 
het gezelschap met je accordeon uitstekend hebt vermaakt. 
 
Maar vooral jouw muzikale kwaliteiten op de trompet hebben altijd indruk gemaakt. En niet alleen 
bij ons. Bij de fanfare in Lierop heb je maar liefst 60 jaar gespeeld en ook de Koepelblazers weten hoe 
mooi  jouw trompet klinkt! Ook het Seniorenorkest van Helmond heeft van jouw talent kunnen 
profiteren. 
Ik heb me ook laten vertellen dat jij ook niet te beroerd was om in het bedrijf waar jij werkte een 
feestje te bouwen. Daar heb je met carnaval met jouw trompet een keer de hele boel een polonaise 
laten dansen! 
 
Behalve een goed muzikant hebben veel mensen jou ook leren kennen als een entertainer. Vaak 
deed je dat met een heel mooi klein orgeltje. De muziek klonk als een orgel, maar kwam van een 
stiekem ingebouwde cassetterecorder. Dat had niemand in de gaten, totdat jij jouw kunsten ook 
vertoonde tijdens een van de feesten van het orkest en opeens de batterijen leeg waren! 
Dit orgeltje had je ook eens uitgeleend en niet meer teruggekregen. Dat vond je heel spijtig en slim 
als je was, liet je collega muzikant Frank Mouwen, die immers politieman was, een speurtocht 
inzetten. En met succes, want dit mooie pronkstuk kwam weer terecht en daar was je heel blij om. Ik 
heb het mogen bewonderen terwijl het tijdens jouw laatste dagen in jullie woonkamer stond. 
 
Maar beste Henk, ik sta hier nu om onze waardering uit te spreken voor jouw grote verdienste voor 
het Senioren Orkest Groot Someren. Lid vanaf het allereerste begin in 1991 en tot op het laatst toen 
het echt bijna niet meer ging ook een van onze trouwste leden. De repetities waren heilig voor jou. 
Er moest heel veel gebeuren als jij er een liet schieten. En die enkele keer dat je er niet was, hebben 
we je ook gemist. Jij hebt altijd een belangrijk aandeel gehad in de kwaliteit van onze trompetsectie 
en daar zullen we altijd een dankbare herinnering aan bewaren. 
 
Beste Henk. Vandaag is de dag gekomen dat wij afscheid van jou moeten nemen. En dat doen we 
met pijn in ons hart. Het Seniorenorkest Groot Someren verliest met jou één van onze oudste leden. 
Een muzikant in hart en nieren.  
IK spreek namens mezelf en alle muzikanten hier achter mij, als ik zeg dat wij er trots op zijn dat we 
jou als collega en vooral als vriend hebben mogen kennen. Daarom is het voor ons een grote eer om 
jou deze laatste muzikale groet te brengen. 
Henk, we zullen nog vaak aan je denken, maar we zullen je ook heel erg missen. Dat geldt natuurlijk 
ook voor jouw meest dierbaren en daarom wensen wij Tiny, de kinderen, kleinkinderen, verdere 
familieleden, vrienden en bekenden heel veel sterkte bij het verwerken van dit grote verlies.  


