
Aan aanwas geen gebrek. Bij het Seniorenorkest 
Groot Someren komen nieuwe leden veelal 
spontaan aanwaaien. Zelfs uit de omringende 
dorpen komen muzikanten iedere dinsdagmor-
gen naar Someren om te repeteren. Wat een luxe! 
“Zonder actief te werven, groeien we nog steeds 
en bestaat ons orkest inmiddels uit ruim vijftig 
actieve muzikanten”, zegt voorzitter Fred Rooij-
akkers niet zonder trots. Vooral de toestroom 
van ‘jongere senioren’ vertoont een stijgende lijn. 
Ook bij vrouwelijke muzikanten is het orkest erg 
in trek. De geheimen van het succes: de variatie 
in repertoire, de vriendschappelijke onderlinge 
band en de mogelijkheid om zonder stress op 
oudere leeftijd te kunnen musiceren. “Het Senio-
renorkest Groot Someren neemt een belangrijke 
plaats in de Somerense gemeenschap in”, zegt 
Rooijakkers. “Het biedt muzikanten die jarenlang 
hebben meegespeeld in muziekgezelschappen de 
mogelijkheid om met minder druk hun favoriete 
hobby te blijven uitoefenen.”

Het Seniorenorkest Groot Someren is in 1991 
ontstaan uit de plaatselijke ouderenbond. De 
oprichting van een seniorenorkest moest de ou-
derenvereniging een nieuwe impuls geven. Het 
was een schot in de roos. Op de eerste repetitie 
verschenen al meteen zo’n twintig muzikanten. 
“De vereniging heeft tot doel leden zo lang mo-
gelijk muziek te laten maken”, vervolgt Rooijak-
kers. “Maar gezelligheid speelt bij ons een grote 
rol. Dat komt tot uiting in de vele optredens en 
de uitstapjes. We zijn een hechte vriendengroep 
waarin het met elkaar delen van lief en leed naast 
het maken van goede muziek de belangrijkste 
doelstellingen zijn.”
Ook het aantrekkelijk repertoire trekt leden aan. 

Op de lessenaars verschijnt muziek uit tal van 
verschillende landen en in vrijwel alle stijlen. 
Van populair tot klassiek, het Seniorenorkest 
Groot Someren is van alle markten thuis. “De 
muzikale ambitie van het seniorenorkest is om 
op een behoorlijke niveau muziek te blijven 
maken. Vernieuwing van het repertoire heeft 
daarbij voortdurende aandacht. Dit zal er onge-
twijfeld toe leiden dat ook in de toekomst steeds 
weer enthousiaste jongere senioren de weg naar 
ons orkest zullen vinden.”

Toch maakt Rooijakkers zich ook zorgen: 
het wordt steeds moeilijker om het financiële 
huishoudboekje sluitend te krijgen. Subsidies 
nemen af en ook sponsors staan niet meer met 
het chequeboekje klaar. Rooijakkers: “We ho-

pen op dezelfde voet door te kunnen gaan. Onze 
zorg is om dat ook financieel te kunnen blijven 
volhouden. Maar met ons enthousiasme en het 
doorzettingsvermogen van bestuur en leden 
zien we de toekomst met optimisme tegemoet.” 
Het zilveren bestaansfeest wordt op zaterdag 
1 oktober gevierd met een jubileumconcert 
in gemeenschapshuis De Ruchte. Zondag 9 
oktober volgt na een Heilige Mis in Lierop de 
jubileumreceptie in Hotel Centraal in Some-
ren. Zaterdag 5 november brengt het jarige se-
niorenorkest een muzikale hulde aan gouden, 
diamanten en robijnen paren tijdens het Pracht 
Paren Concert in de Vurherd in Lierop. Zondag 
11 december klinkt in Someren-Eind het 3-ge-
neratieconcert met kinderen en kleinkinderen 
van de leden.  

Een pittige mars, een zwierende wals, een stevig stukje populaire muziek of een 

kraker uit het klassieke repertoire. Seniorenorkest Groot Someren vormt al 25 jaar 

een prettige thuisbasis voor muzikanten die zonder prestatiedruk willen musiceren.
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