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Ereleden: Frans Arendsen † 
Teun Arendsen  † 
Henk Bax 
Engel Beenders Gzn 
Frits Bongers 
Leo Bongers 

Fried te Dorsthorst †  
Jan Eilers † 
Bert Eilers 
Willie Eilers † 
Jan Kemperman 
Eef van Maaren 

Koos Polman 
Joop Polman 
Gerard Reiling 
Joop Reiling 
Han v.d. Vleuten † 
 
 

Bestuur: 
Voorzitter: 
Secretaris:  
Penningm.& archivaris: 
Lid: 

 
Tom Strijbos 
vacant 
vacant 
Netta van Gastel                   
José Noordman 
Rob Reiling 
Frans Tiemessen 
 
 

 
06 21 83 51 99 
 
0495 59 21 30 
040 226 29 63 
040 226 26 46 
06 10 01 17 17 
040 224 06 30 

 

tom@marquis.nl 
 
e.maaren@planet.nl 
musicnetje@live.nl 
g.noordman@hetnet.nl 
robreiling@hotmail.com 

 
 
 

Beschermvrouwe:             Mevr. Hanneke Pisa-Rentenaar 
Lid van verdienste:            Jan Loeff †                                     Boy Hendrix                            Hanne Huysmans 

Notulist: 
Directie: 
Fanfare: 
Slagwerkensemble: 
Gèr van Huis 
The Blue Band: 
 

Wim van Laarhoven 
 
Frits Mennen 
Ronald Gerards 
Rob Reiling  

 

 
 
0495 56 37 66 
 
06 10 01 17 17 
0495 84 08 78 
040 226 2963 

Raad van Advies: 
Engel Beenders Co 
Henk Bax 
Joop Reiling 
Francien Reijers 

Commissies: 
Fissa/Activiteiten: 
 
 
 
Muziek fanfare: 
 
 
Muziek slagwerk: 
 
Jeugd: 
 
Redactie: 
 
Drukwerk: 
Kleding : 

Sponsor: 
 
 
Instrumenten: 
Interne dienstregeling: 

PR: 
 

Afmelden repetities: 
Fanfare: 
Slagwerkensemble: 
Jeugdfanfare: 
 

Co = coördinator 
Anique van Beekveld 
Anouk Tromp 
Sharon Tiemessen 
Marlou Ras 
Netta van Gastel Co 
Manon de Louw 
Frits Mennen 
Helga Janssen-Koller Co 
Joris  Reiling 
José Noordman Co 
 
Engel Beenders Gzn Co 
Eef van Maaren 
Wim Stolp 
Anny Bax      

Rob Reiling Co 
Tom Strijbos  
 
Frans Tiemessen 
José Noordman Co 

 

 

Jeroen Loeff 
José Noordman 
 

 
Petrie van der Kruijs 
Lieke Tromp 
Lizan Tiemessen 
Steffie Verstappen  
Roland van der Linden 
Robin Geraets 
Lieke Tromp 
Ronald Gerards 
Edward Scheepers 
Helga Janssen-Koller 
 
g.beenders@chello.nl 
 
wstolps@outlook.com 
Jet Kemperman 

 
Joris Reiling 
Mieke Gielen 
Robin Geraets 
Carli Verstappen 
Mieke Gielen 
 
 
Steven Duprée 
 
 
 
Frans van Weert 
 
 
Netta van Gastel 
 
 
 
 

Karin Tiemessen 

040 224 0630 

    

 
040 226 2963 
06 2325 3873 
040 226 2646 
 

 
 

Henk Bax 
 
 
 
Jeroen Loeff 
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Bankrekening Muziekvereniging De Heerlijk-
heid Sterksel; NL37 RABO 0149 3023 71 



Beste lezers en muzikanten, 

  

De scenario3 commissie is op de achter-
grond fanatiek bezig om alle ideeën, uitslag 
enquêtes etc. concreter te maken. Breed 
muziek maken in een modern(er) jasje. 
Flexibel en projectmatig.  
Maandag 23 september zullen zij alvast de 
eerste ideeën met jullie delen, dit mede 
n.a.v. de vele activiteiten in het jubileumjaar 
2020. 

De diverse optredens zoals Kermis en  
Helenaveen kenden een hoge opkomst,  
prima! 
De Muzikale invulling voor 2020 zal nog na-
der besproken worden. 
  
Zaterdag 29 juni hebben we afscheid geno-
men van onze Jeugdfanfare middels een 
geslaagd Play-in concert, samen met de JF 
van Maarheeze en Heeze. 
Het is goed om zo nu en dan samen met 
onze collega Muziekverenigingen te musice-
ren.  Uiteindelijk kunnen we elkaar verster-
ken, “1+1=soms meer dan 2” 
  
Binnenkort nemen we afscheid van Anusia 
tijdens een afsluitende BBQ incl. het be-
stuur, leden JF en ondersteuners.  Anusia zal 
waar mogelijk en gewenst af en toe Frits 
gaan vervangen. Alle leden van de JF zijn na 
de vakanties van harte welkom bij de Fanfare. 
  
Lieke Tromp heeft recent een gedeelte van 
haar D examen samen met de Fanfare  
behaald. Nogmaals  proficiat en iedereen 
bedankt voor zijn of haar extra inzet. 

Henk Bax is verzocht om als tambour-
maître de stok van Dick over te ne-
men. We kunnen immers niet zonder. 
Hopelijk aanvaardt Henk deze uitda-
ging. 
  
Rest mij iedereen een fijne vakantie 
toe te wensen en alle geslaagde leden 
te feliciteren met hun diploma’s. 
  
Met muzikale groet, 
  
Tom Strijbos  
voorzitter 
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Op vrijdag 26 april 2019 ontving Koos Polman de onderscheiding Lid in de orde van 

Oranje Nassau.  

Vele jaren heeft Koos naast zijn dagelijkse werk tijd besteed aan het verenigingsle-

ven op Sterksel. Het was voor Koos verrassend toen burgemeester hr. P. Verhoeven 

aan hem vroeg in de Sparwinkel of hij even tijd had. “Nou als het moet,  dan wel” 

Vol trots ontving  Koos bij aanwezigheid van Annie, kinderen en kleinkinderen, Spar-

medewerkers en leden van diverse verenigingen w.o. de Muziekvereniging, RKSV 

Sterksel en EHBO, de medaille en oorkonde verbonden aan deze wel verdiende on-

derscheiding. In Koos zijn dankwoordje bleek wel dat Koos dit verenigingswerk altijd 

graag gedaan heeft voor de Sterkselse gemeenschap samen met anderen. 
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Koningsavond 2019. 
 
Het Oranje Comité heeft  een andere in-
vulling gevonden voor de avond voor ko-
ningendag. Ze hebben een ouderwetse 
avond georganiseerd met oud Hollandse 
spelen. 
Een schrijven door het hele dorp leverde 
enkele teams op die tegen elkaar streden 
voor een heuse wisselbeker. 
Na de gebruikelijke ontvangst met koffie 
en cake stonden er een 15 tal oud Hol-
landse spelen te wachten. De gemeente 
werd vertegenwoordigd door 2 teams 
evenals C.V. De ossendrijvers die ook met 
2 teams aanwezig waren. 
Het team van Vrouwen van Nu hadden 
hun beste kandidaten gestuurd om een 
gooi te doen naar de overwinning. 
Tussen dit geweld kwam de fam. Duisters 
uit de Schutboei ook als team meestrijden. 
Ja, en dan was daar een aantal bezoekers 
die onder leiding van pater van Meijl als 
team “Toevallig” met hulp van boven pro-
beerde te winnen. Iedere deelnemer 
moest een zo hoog mogelijke score zien 
te halen om zo punten te kunnen scoren. 

De beste uit elk team zou strijden voor 
de eindzege. 
Het eindspel bestond uit het bekende 
vangspel. Bij dit spel bleek de gemeente 
vertegenwoordiger de beste te zijn. Hij 
ving koelbloedig alle buizen die naar 
beneden kwamen vallen. Dus voor hem 
de wisselbeker met de vraag om volgend 
jaar met een team terug te komen om 
de beker te verdedigen. 
Na de uitreiking van de beker werd er 
met z'n allen nog heerlijk na gebuurt aan 
de bar onder het genot van een drankje 
(of meer). Dus kom volgend jaar gerust 
kijken of gezellig mee doen. 
 
Groeten van een deelnemer. 



Op een wat druilige zaterdagoch-
tend in Sterksel… 
 

Een wat druilige zaterdagoch-
tend in Sterksel, 27e april 2019. 
Het is rond de klok van 9uur.  Een 
groep mensen staan op het bor-
des van de kerk. Ze lijken niet te 
wachten op het opengaan van de 
kerkdeuren. Ze staan juist met de 
rug naar de kerkdeuren te kijken 
naar die vrolijk gekleurde stoet 
die hun kant op komt. Voorop in 
deze stoet marcheren in rood 
gestoken muzikanten parmantig 
en “Marsvaardig”. Direct gevolgd 
door vrolijk uitgedoste kinderen 
op prachtig versierde twee-, drie 
en vierwielers. Zij stelen de 
show. Andere belangstellenden 
als begeleiders, familie, vrienden, 
e.d. vormen de achterhoede.  
Waarom dit spektakel? 
 

Ach… natuurlijk… 
Koningsdag….  
Rond de klok van 
9…. een groep 
mensen op het 
bordes voor de 
kerk….  
DE AUBADE. Een 
eerbetoon aan 
die mensen die 
voor onze Sterk-
selse gemeen-
schap een bijzon-
dere verdienste 

hebben verricht 
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kinderen nogmaals voorzien van een 
mooie eigen gemaakte decoratie.  
 

Een wat druilerige zaterdagochtend in 

Sterksel, op deze 27e april 2019. Het is 

rond de klok van 9.20uur. Een vrolijke 

stoet trekt van de kerk naar het dorps-

huis, naar de diverse feestelijke activitei-

ten die ter ere van de Koning worden ge-

organiseerd. Per slot van rekening is het 

zijn verjaardag!  

 

Helga Koller 

en om die reden een lintje hebben ge-
kregen. Zij worden in het spreekwoorde-
lijke zonnetje gezet. Een jaarlijks terug-
kerend eerbetoon. Burgemeester Ver-
hoeven spreekt hen met een mooi en 
waarderend woordje toe. Nieuwkomer 
in de groep op het bordes is Koos Pol-
man, actief bij de voetbal, de Spar en 
onze eigen muziekvereniging. Hij wordt 
extra genoemd in het woordje van onze 
Burgemeester.  
 

Onder het trommelgeroffel van Steven 
(tja… Koos was verhinderd door 
“omstandigheden”) wordt de vlag gehe-
sen. Over het kerkplein klinken vervol-
gens de klanken van Last Post en het 
Wilhelmus. Als feestelijke afsluiting wor-
den onze trotse lintjesdragers door de 

7 



 

STERKSEL - Zondag 28 april werd alweer de vijfde Dodenherdenking gehouden op het 
oorlogskerkhof op Kloostervelden sinds dat deze in ere werd hersteld in 2015.  
 
Daarvoor vond de laatste 
openbare herdenking op dit 
kerkhof plaats op 10 no-
vember 1996. 
Muziekvereniging De Heer-
lijkheid zorgde voor de mu-
zikale omlijsting tijdens 
deze Dodenherdenking 
waarbij onder meer het 
college van B&W, enkele 
veteranen, genodigden, 
belangstellenden en nabe-
staanden aanwezig waren. 

Er was een voordracht door Sjef 
Driessens over het verzet in de 
Tweede Wereldoorlog in Sterk-
sel, van de burgemeester en het 
gedicht ''een keer vaker'' dat werd 
voorgedragen door Emma van 
Weerdenburg. Het college van 
B&W legde een krans bij het her-
denkingsmonument en burgemees-
ter Paul Verhoeven legde een witte 
roos bij de gedenksteen van Henk 
van Rossum. Andere aanwezigen 
legden een witte roos bij iedere 
grafsteen op de begraafplaats. 
Het thema ''Geef vrijheid door'' 
heeft dit jaar het jaarthema ''In vrij-
heid kiezen''. Met dit thema sluit 
het Nationaal Comité 4 en 5 mei 
aan bij de viering van 100 jaar alge-
meen kiesrecht, bovendien zijn er 
in 2019 zowel Europese als Provin-
ciale verkiezingen.  Het comité staat 
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https://www.sterksel.nu/useruploads/files/w.verzetwo2.pdf
https://www.sterksel.nu/useruploads/files/w.verzetwo2.pdf
https://www.sterksel.nu/useruploads/files/w.verzetwo2.pdf


stil bij de waarde van de vrije, democratische 
rechtsstaat, het buitenwerkingstellen van deze 
rechtsstaat in de jaren 1940-1945, en de verant-
woordelijkheid die we met z’n allen dragen om 
de rechtsstaat én de vrijheden die we daarbin-
nen genieten te waarborgen. 
Nieuw dit jaar was dat er naast de Nederlandse 
vlag ook de vlag van Groot Brittannië halfstok 
hing op het oorlogskerkhof. Ter nagedachtenis 
aan de 42 begraven militairen en aan verzets-
strijder Henk van Rossum werden 43 duiven los-
gelaten en was er na de Dodenherdenking in de 
Broeders op Kloostervelden nog een kopje thee, 
koffie of limonade voor de aanwezigen. 
 
Bron Heeze24 

9 



Optreden Sterksel kermis 2019:  
 

Op 2e pinksterdag, maandag 10 juni, heb-
ben de fanfare én de slagwerkgroep de 
kermis muzikaal opgeluisterd. Dit jaar 
niet met de (inmiddels traditionele) stoe-
lendans, maar met een deels gezamenlijk 
optreden.  
We begonnen met de uitslag van de lote-
rij, bekendgemaakt door Steffie.  
Daarna speelden we eerst 2 gezamenlijke marsen, omdat de weersvoorspellingen 

niet zo goed waren en we nu 
nog droog buiten zaten.  
En daarna begon het inder-
daad te regenen. Tijd voor de 
fanfare om naar binnen te 
verkassen. De slagwerkgroep 
stond al droog, dus zij kon-
den daar hun optreden ver-
volgen.  
In de tent speelde de fanfare 
nog enkele nummers én 

meezingers, als 
“Let it go”, 
“Voyage, voyage” 
en “Brabant”.  
Een mooi optre-

den, waarbij we 

ons gezicht we-

derom hebben 

laten zien in 

Sterksel. En in de 

tent bleef het nog 

lang gezellig!  

 

Carli. 
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Prijs Lotnum-
mer 

Hoofd-
prijs 

1 minuut gratis winkelen bij AH 
Boonaerts Heeze 

3920 

1e prijs 3 maanden gratis brood van Spar 
Dorpswinkel Sterskel t.w.v. € 100 

3182 

2e prijs Fotoshoot bij Marja Gommans en 
een gratis afdruk van 20x30cm 
t.w.v. € 75 

3917 

3e prijs Krat met boodschappen 2404 

4e prijs Krat met boodschappen 1682 

5e prijs Tas met boodschappen 3604 

6e prijs Vogelvoederhuisje 3857 

7e prijs Zweedse fakkel + 2 wind candles 2106 

8e prijs Plant 1502 

9e prijs Plant 3364 

10e prijs Vogel voerpakket 2740 

11e prijs Bonbons + kookboek + servetten 3374 

12e prijs Tuinpakket 3501 

13e prijs Zoetigheden + paraplu 2536 

De hiernaast staan de prijzen 
zijn gesponsord door;  
AH Boonaerts, Spar Dorps-
winkel Sterksel, Marja  
Gommans, Welkoop, Jeanne 
Brouwers.  
 
Op vertoon van het juiste lot 
kunt u uw prijs op  
zaterdag 6 juli tussen 17.00 – 
18.00 uur afhalen bij E. 
Beenders, Kennedylaan 1, 
Sterksel. 



Een openbaar D-examen is het hoogst haalbare diplo-
ma op amateurniveau en dat is zeker een bijzondere 
gebeurtenis. 

 

Afgelopen donderdag 20 juni heeft Lieke Tromp haar 
D-examen gedaan in Dorpshuis Valentijn. 

Wij, als fanfare, hebben Lieke tijdens het open gedeel-
te van het examen begeleid met de stukken The 
Greatest Showman, een solo En Arenjuez Con Tu 
Amor en een kwartet genaamd Tanguango. 

 

Daarna heeft Lieke het gesloten gedeelte van haar 
examen gedaan. 

 

Lieke is geslaagd voor haar D-examen, super knap ge-

daan! 

Sharon Tiemessen  
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Slagerij VAN HOOFF 

De smaak van vroeger…. 

- Traiteur- slagerij 

- Catering & barbecue specialist 

- Leverancier horeca & instellingen 

Nieuwsgierig? 

www.slagerijvanhooff.nl 

Heeze, 040-2261354 

BoerenBond Heeze  
Leenderweg 3/7  
5591JD, Heeze  

T 040 - 226 14 47  



 





  Puin - Tuinafval - Afval 
Gewoon even bellen voor een container op maat: van 2,5 m³ tot 30 m³. 

Of als u het liever zelf brengt, kom dan naar ons  
overslagstation aan de Industrieweg.  

Containerservice voor bedrijven en particulieren  
- recycling - overslagstation niet-chemisch afval - zand en grind - 

weegbrug 

Industrieweg 91 -  5591 JL HEEZE 
Tel. 040-226 1646/ Fax 040-226 5519 

 





 
 
Tevens kunt u bij mij terecht 
voor speciale kledingprojecten en  
maatkleding wensen  
 
 
 
 
 
 
Website: www.theperfectstitch.nl 
E-mail: info@theperfectstitch.nl 

Jan en Marleen van Meijl 
Dorpsstraat 43 
6027 PE Soerendonk 
Tel. (winkel) 0495-593188 
Tel. (bestellingen) 0495-697373 
info@slagerijvanmeijl.nl 
Bestellen:   bestellen@slagerijvanmeijl.nl 

Slagerij . versspecialist  
Jan en Marleen van Meijl 

 

mailto:info@slagerijvanmeijl.nl
mailto:bestellen@slagerijvanmeijl.nl


Contact 

Vlassloot 13    
6027 RS Soerendonk 
T. 0495- 59 11 81 
slagerij.ras@hetnet.nl 
 

Openingstijden 
Maandag Gesloten 

Middagpauze 12.30 tot 13.30 
Zaterdag van    9.00 tot 15.00 uur 

Gewóón Vers! 
 

postelstraat 42a 5711EN  
Someren 

 
groentefruitsomeren@gmail.com 

 

mailto:slagerij.ras@hetnet.nl
http://slagerijtwanras.nl/


 

Boek-& Kantoorvakhandel 

Sprankenis  

 
 
 
 
 
 
 

Smits van Oyenlaan 2E  
6026 CP  Maarheeze 

Telefoon: 0495 594 705 

www.vandekerkhofinterieur.nl 06-20674643  

 

http://www.vandekerkhofinterieur.nl/


Coby Cox 

Damenweg1  

6027RK  Soerendonk 

tel. 0495 591119 



Het SMAAKVOLLE alternatief 

 

Kapelstraat 26, 5591 HE  Heeze 
 

E-mail: info@cateringvangrunsven.nl 
 

Website: www.cateringvangrunsven.nl 



 







Wij zijn gespecialiseerd in het onderhouden van zware vrachtwagens tot lichte bedrijfswagens en beschik-
ken over een APK straat en een constructiewerkplaats. 
Den Engelsman 11A  6026 RB  Maarheeze 
Mail: info@unitrek.nl 
Frank Weeda: +31 (0)62 480 87 19 of Roland van de Mortel: +31 (0)63 056 99 09 

Past. Thijssenlaan 25 
6029 RL  STERKSEL 
040-224 06 30 
06 – 46 91 81 53 
info@sermotech.nl 
www.sermotech.nl 

mailto:info@unitrek.nl
mailto:info@sermotech.nl


   Een vakantie op het Franse plat-
teland………Een pure belevenis! 

 
 

www.les-bergeries.nl        
   

    6 vakantiehuizen    
 

    kleine camping. 
    Allier/Auvergne 

 

    C. v.d. Kerkhof 
    06-42064299 

DIERVOEDERS 

MESTSTOFFEN 

STROOISEL 

DIERVERZORGINGS -ARTIKELEN 

Strijperstraat 24A 

5595 GC Leende 

Tl 040 2061503 

www.jvhooff.nl 



Op zondag 22 september wordt in onze gemeente de bevrijding gevierd! 
 
Het is dan 75 jaar geleden dat de geallieerde strijdkrachten middels een grote veld-
slag onder de naam Market Garden een doorbraak wilde forceren om de bevoorra-
dingslijnen van de Duitse bezettingslegers af te snijden. 
De operatie slaagde maar voor een klein deel ondanks de hevige strijd. 
Maar een groot deel van het zuiden van het land werd bevrijd. Ook wij werden be-
vrijd! Al was de oorlog daar mee ook hier niet voorbij. Aan alles was gebrek.  
‘s Avonds moest alles verduisterd zijn. Het front was immers nog steeds dicht bij. 
Zowat alles was op de bon! Maar het juk van de bezetter was afgegooid! 
 
Ook onze gemeente heeft het initiatief genomen om deze gebeurtenis hier niet on-
opgemerkt voorbij te laten gaan. Partners werden gezocht en verenigingen werden 
benaderd om een bijdrage te leveren zo ook onze Muziekvereniging  samen met die  
Van Heeze en Leende. 
In grote lijnen wordt er zondag 22 september van 11 tot 17 uur rond het gemeente-
huis van alles georganiseerd voor, van jong tot oud.  
Onze vereniging zal daar ook in een tijdsspanne voor muzikale omlijsting zorgen! 
 
Om de mensen te informeren wat er allemaal gebeurt is in die bezettingsjaren en 
rond de bevrijding worden er ook fietsroutes uitgezet langs memorabele locaties. 
Plaatsen waar een verhaal bij zit.  En deze verhalen zullen in woord en beeld bekend 
gemaakt  worden. Ook op de scholen wordt aan deze verhalen aandacht besteed. 
 
Station Sterksel, Oostrikkerweg 
Op 3 september 1944 was een passagierstrein vanaf Heerlen onderweg naar Eind-
hoven. Al bij Roermond 
kwam er een bericht over 
luchtgevaar. Na het pas-
seren van station Weert 
zagen de passagiers aan 
de horizon de stippen van 
enkele vliegtuigen. Nabij 
het station van Sterksel 
werd de trein door vijf 
Amerikaanse jachtvlieg-
tuigen aangevallen. De 
vliegtuigen openden het 
vuur op de trein, die tus-

14 
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sen het station Sterksel en Heeze stil kwam te staan. De passagiers vlogen de trein 
uit om in de velden dekking te zoeken. Na een aantal aanvallen vertrokken de vlieg-
tuigen weer. Er vielen doden en gewonden onder de mensen. Medische hulp kwam 
van de dokters uit Heeze, Leende, Geldrop en andere plaatsen. Omdat de trein hele-
maal kapot was geschoten, arriveerde uit Eindhoven een andere locomotief met en-
kele goederenwagons om de overige passagiers toch nog te kunnen vervoeren. 
 
Pas na de capitulatie van de Duitse 
strijdkrachten in Nederland, mei 
1945, werd ook in Sterksel  de vre-
de groots gevierd. 
 
Wim Stolp 
 
 



Op 13 april vond er in de Bunt in Someren-Heide een slagwerkconcert plaats.  
 
De slagwerkgroep van de Philharmonie uit Leende en de slagwerkgroep van Muziek-
vereniging De Heerlijkheid uit Sterksel op uitwisseling in Someren-Heide met de slag-
werkgroep van Muziekvereniging Someren-Heide. 
De slagwerkgroep van Someren-Heide had die hele dag al gerepeteerd vanwege een 
belangrijk optreden op 4 mei in Hamont. Zij waren dus extra goed ingespeeld. 
De slagwerkgroep van de Muziekvereniging Sterksel mocht als eerste optreden.  
Voor het podium was ons korps opgesteld. Er werd door hen o.a. een muziekstuk 
uitgevoerd waarbij een spaceshuttle vlucht muzikaal werd uitgebeeld. Het laatste 
nummer Happy Hardcore was echt een goede afsluiter, een lekker vlot nummer, voor 
het publiek maar volgens mij ook voor de spelers. 
Een mooi optreden onder leiding van Ronald Gerards. 
Daarna mocht het publiek de stoelen omdraaien om naar de slagwerkgroep van  
Philharmonie Leende te luisteren. Zij waren bezig met een stuk in te studeren waar-
mee zij op concours willen gaan. Moeilijk stuk volgens mij. Een heel positief punt van 
Leende was dat zij de jeugdleden ook mee hadden genomen en dat zij ook enkele 
stukken mee konden spelen. Deze jeugdleden moesten op een bankje gaan staan om 
hun partij te kunnen spelen. Zij werden nog even extra in de spotlights gezet. Mooi 
om te zien!!! 
Dit orkest werd gedirigeerd door Patrick Smeits 
Toen zij klaar waren met hun optreden was het de beurt aan de slagwerkgroep van 
Muziekvereniging Someren-Heide. Zij hadden hun instrumentarium op het podium 
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opgesteld.  Dus tussen-
door geen gerommel 
met instrumenten. Men 
kon goed naar alle gele-
dingen luisteren en kij-
ken. 
Wat een mooi, geweldig 
optreden was dat. Het 
tweede nummer vond ik 
het mooiste.  'Preys en 
Predators' van Wilbrand van Norel. Geweldig!!! Je kon goed merken dat dit korps 
naar een belangrijk optreden moest. Wat een concentratie en mooie uitvoering. Dit 
korps werd ook gedirigeerd door Ronald Gerards. En als je het dan zo na afloop be-
kijkt staat er toch voor veel geld aan slagwerkmateriaal daar in dat gebouw. Van 3 
slagwerkgroepen. Ieder hun eigen instrumentarium. Wat een gesjouw elke keer 
weer. En elke keer weer maken ze er een mooi optreden van. Chapeau!!!! 
Ik vond het een mooie avond om te luisteren. En een goed idee om het publiek hun 
stoelen om te laten draai-
en. Zitten niet altijd de-
zelfde mensen vooraan. 
De zaal was goed gevuld 
met belangstellend pu-
bliek. 
Netta 



Op zondag 16 juni was het dan zover. 
De uitwisseling naar Helenaveen,  met 
fanfare Wilona. 
 
Roland had al menig mailverkeer en app 
verkeer gehad met de organiserende club. 
Uiteindelijk is het met uitzondering van de 
vervelende wind toch nog goed gekomen. 
Maar  goed dat we wasknijpers hadden. 
De corpsen hadden zich naast elkaar op-
gesteld. Er werd gezamenlijk begonnen 
met de mars Arsenal, gespeeld door de beide fanfares. 
Daarna werd er afwisselend gespeeld door de fanfares en de slagwerkgroep. 
Ook speelde de slagwerkgroep en de fanfare van Sterksel enkele nummers geza-
menlijk. 
Er werd afgesloten met de mars Semper Viator die door alle 3 de geledingen  
gespeeld werd. 
Een mooie afsluiter!!! 
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In principe een 
mooie opstelling 
en een mooi idee. 
Het programma 
begon om 11.45 
uur en was iets na 
13.00 uur klaar. 
Dit was ook zo 
gepland omdat er 
toch nog verschil-
lende leden moes-
ten gaan werken 
of andere verplichtingen hadden. 
Sterksel had zich met een dikke 20 tal toeschouwers van een goede kant laten zien. 
Het is tenslotte toch wel een aantal kilometertjes verderop om eventjes naar muziek 
te gaan luisteren. 
Maar toch nog net in Brabant. 
Toen de verenigingen eenmaal aan het spelen waren kwamen er een aantal mensen 
nog luisteren vanuit de tent. Jammer dat dat er niet meer waren. Maar ja tegen-
woordig zijn er van allerlei dingen te doen en maken mensen keuzes. 
Het was afwisselende muziek die er gespeeld werd. En ik neem aan dat het publiek 
toch wel genoten heeft. 
  
Netta 



 Opleiding: 
Er zijn afgelopen maanden weer een aantal leerlingen op examen geweest, 
Geslaagd voor theorie zijn: 
Celine Berlo               theorie B 
Fleur van Bree           theorie B 
Lente Duisters           theorie B 
Geslaagd voor praktijk zijn: 
Fleur Mulder             C op  sopraan – sax 
Lieke Tromp              D  op Bugel 
Allen van harte gefeliciteerd. 
 
Jeugdfanfare: 
Onze jeugdfanfare heeft op 29 juni een jeugd Play Inn in samenwerking met jeugd-
fanfare uit Heeze en Maarheeze, een gezamenlijke repetitie dag en een afsluiting 
met een concert om 18.30 in Dorpshuis Valentijn. 
Dit is tevens het laatste concert o.l.v. Anusia Witte. 
Onze jeugdfanfare leden hebben allemaal de benodigde diploma’s zodat ze door 
kunnen naar de fanfare,  omdat we op dit moment geen aanwas hebben van nieu-
we leerlingen op blaasinstrument hebben we in goed overleg besloten om ( voorlo-
pig, wie weet in de toekomst anders) te stoppen met onze jeugdfanfare. Het afge-
lopen jaar hebben we dankzij de nodige ondersteuners vanuit het grote orkest nog 
een jaar door kunnen gaan dit is samen met Anusia nog een heel leuk jaar geweest. 
Onze Jeugd heeft o.l.v. Anusia mooie concerten mee gemaakt denk o.a. jeugdmu-
ziekdagen van de kring met de daar behaalde prijzen, Music For Kids  i.s.m. leer-
lingen van de Basisschool. Ook heeft Anusia onze jeugd veel muzikale vaardigheden 
bij gebracht waarvoor we haar zeer dankbaar zijn. We sluiten ons jaar dan ook af 
met een BBQ op 4 juli. 
Anusia zal voor ons niet helemaal uit beeld zijn, wij kunnen haar altijd vragen voor 
vervangende dirigent. En ze gaat mee denken hoe en wat voor project we volgend 
jaar neer kunnen zetten rond om muziekonderwijs op basisschool of na school. 
Want het is en blijft zo wie de jeugd heeft, heeft de toekomst!!!!! Muziek maakt 
slim!!! 
Tenslotte willen we Anusia heel erg bedanken voor de prettige samenwerking!!! 

 

José Noordman 
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Hallo medemuzikanten, 
Mijn naam is Noortje Mulder.  
 
Ik ben 18 jaar oud en woon in Maarheeze. Ik speel altsaxofoon.  
Eerst heb ik muziekles gehad in Maarheeze en speelde daar                          ook bij de 
fanfare. Sinds augustus 2014 heb ik in Sterksel muziekles                        van John van 
Peij. In juni 2014 heb ik muziekdiploma A gehaald en                        in juni 2016 diplo-
ma B. Nadat ik muziekdiploma B had gehaald ben                        ik muzieklessen gaan 
volgen in de breedte richting. Bij de fanfare in                           Maarheeze heb ik in de                            
samenspeelgroep en de jeugdfanfare gespeeld.                  Toen we zijn overgestapt 
naar de muziekvereniging in Sterksel ben ik gaan spelen bij onze jeugdfanfare. Ook 
heb ik ondersteund bij het pieporkest. In januari 2015 ben ik begonnen bij de grote 
fanfare. Na de veranderingen in het jeugdorkest heb ik nog lang ter ondersteuning 
meegespeeld. Nu speel ik alleen nog bij de grote fanfare wat ik nog steeds erg leuk 
vind. 
Ik ga nu naar het derde leerjaar van Summa College laboratorium. Deze opleiding zit 
in Eindhoven en hier ga ik altijd met de trein naartoe. Ik heb gekozen voor de biolo-
gische richting. Hierbij hoort onderzoek naar verschillende bacteriën, DNA en wer-
king van organen. Tijdens het derde leerjaar ga ik ook op stage bij bijvoorbeeld een 
ziekenhuis of bedrijfslaboratorium. 
Buiten de fanfare ben ik ook vaak te vinden in de Lidl van Maarheeze. Hier bak ik de 
broodjes, vul de schappen, zit aan de kassa, ben non-food verantwoordelijke en 
sinds kort ook specialist in groente 
en fruit. Kortom allround mede-
werker. Tijdens het werk zie ik ook 
vaak mensen van de vereniging die 
hun boodschappen komen doen. 
Ik hoop nog lang met veel plezier 
altsaxofoon te kunnen spelen bij 
de fanfare. 
 
Ik geef graag het gouden pennetje 

door aan Julia van Bree. Ik kies 

voor haar omdat zij mijn altsaxo-

foon maatje is. Tijdens de repeti-

ties hebben we het namelijk altijd 

erg gezellig met elkaar. 
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F A N F A R E   De  H E E R L I J K H E I D   S T E R K S E L 
J A A R V E R S L A G  1962 
 

Het jaar 1962 kunnen we beschouwen als een der  
mooiste jaren van de 16 jaren dat onze fanfare bestaat.  
Het streven om en eerste prijs te behalen werd eindelijk 
 verwezenlijkt en de drumband verdubbelde dit succes  
door eveneens de eerste prijs naar Sterksel te brengen. 
De Jaarvergadering werd gehouden op 20 januari. Daar was een heel programma 
ontworpen voor diverse activiteiten. 
 

Op 4 februari bracht de fanfare een serenade aan Broeder Gregorius op Huize Provi-
dentia, ter gelegenheid van zijn Gouden Kloosterfeest. Toen de fanfare daar vertrok 
na een daverend " When the Saints go marching in", ging het bestuur met commissa-
rissen de jubilaris nog eens feliciteren in de aula. Als kostbaar souvenir werd daarna 
aan de secretaris overhandigd het feestprentje van Broeder Gregorius, waarop aan de 
achterkant een fraaie lijst van toegezegde giften en trommen. Dat was een prachtig 
begin van het nieuwe jaar. Dit voorbeeld van bestuur en commissarissen moest wel 
gunstig werken op de leden. 
 

Op 4 maart nam de fanfare deel aan de carna-
valsoptocht te Someren. 
De volgende serenades werden gebracht: 
11 april    12½ huwelijksfeest fam.Cox 
 4 mei       Zilveren huwelijksfeest fam.J.Reiling 
12 mei      Zilveren huwelijksfeest fam.D.Koller 
16 juni      Sportvereniging Sterksel wegens  
                   behaald kampioenschap van voetbal-   
                   en handbalclub 
30 juni      Zilveren Priestersfeest P.v Waesberghe 
28 aug.     Gouden huwelijksfeest fam.Polman 
 4 okt.        Gouden kloosterfeest Broeder Servatius Huize Providentia   
19 okt.      Zilveren huwelijksfeest fam.Michiels. 

Op 14 juli bracht de fanfare een serenade aan Fried te Dorsthorst en Nellie Michiels  
                   te Someren-Heide op hun huwelijksfeest. 
Op 24 juli gaf de fanfare een concert in zaal Engelen op de uitgaansdag der Ouden  
                   van Dagen. 
 

Maar deze rij van activiteiten is nog niet volledig: 
Op zondag 20 mei en zondag 3 juni nam de fanfare deel aan Festivals te Heeze en 
Maarheeze. 

Op donderdag 21 juni werd de Sacramentsprocessie te Sterksel gehouden. Het was 
een mooie wind stille avond, zeldzaam voor het natte 1962 en de muziek der fanfare 

klonk bijzonder goed.  22 
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In verband met het overlijden van Prinses Wilhelmina moest een intocht van Sinter-
klaas met muziek achterwege blijven. 
 

Het hoogtepunt van het jaar waren de twee concoursdagen van 30 september en 7 
oktober. Allereerst kwam de drumband aanbod op het Federatief Bondsconcours te 
Sint Oedenrode. De drumband, pas gepromoveerd naar de, voor een kleine plaats 
zeldzaam hoge eerste afdeling, behaalde ook nu weer een eerste prijs met 133½ pun-
ten. Uitgevoerd werden Semplice en Trommars no.10.  
De heer v.d.Vleuten vervulde de rol van tamboermaître. 
 

Maar ook de fanfare zelf zou het goed doen. Op het concours te Neerkant, behaalde 
ze in de 4de afdeling de eerste prijs met 267 punten.  
Daarmee was aan de traditie van de tweede prijzen een goed einde gekomen.  
Uitgevoerd werden Ammaryllis, Ouverte van Cerfortaine als verplicht werk en als keu-
zewerk: Ouverte facile van dezelfde componist. 
 

Groot was de vreugde in Sterksel. Dat bleek toen de fanfare receptie hield 's zater-
dags daarna in zaal Engelen. Alle verenigingen van Sterksel kwamen feliciteren. 
De Poort van Brabant gaf een huldigingsconcert. Dit en de hartelijke woorden van 
voorzitter Winters werden zeer op prijs gesteld. 
Bevriende vereniging zoals Leende's Philharmonie, St.Nicasius uit Heeze, St.Lucia uit 
De Mortel en de Fanfare uit Mierlo- Hout kwamen met hun bestuur feliciteren. 
Burgemeester van Schaik en vele raadsleden kwamen hun gelukwensen aanbieden 
tot groot enthousiasme deelden zij mee dat fanfare en drumband een prestatie en 
aanmoedigingssubsidie zouden krijgen van f.500,- en f.150,- Naast vele verenigingen 
kwamen er ook velen mensen uit Sterksel persoonlijk feliciteren. Daarna voerden 
drumband en fanfare hun concoursnummers uit. Onder de enthousiaste, bezielende 
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Op doktersvoorschrift kon de heer v.d.Linden de opleiding van leerlingen niet meer 
op zich nemen. De heer v.Gerven nam toen deze taak over.  
In oktober werd begonnen met de opleiding van een nieuwe groep van zes man. Tot 
nu toe gaat het best. Om de grote toevloed van leerlingen naar de drumband te rege-
len, werd besloten voorlopig geen nieuwe leerlingen aan te nemen.  
Wel werd er besloten een groep meisjes op te leiden voor trom. Er melden zich 10 
meisjes, die met veel ijver begonnen te oefenen en dit tot nu toe goed volhouden. 

Daarnaast zijn er nog 4 jongens 
in opleiding. 
 

Voor de fanfare werden 4 nieu-
we instrumenten aangeschaft; 
voor de drumband twee trom-
men.  
Met de nieuwe komende uit-
breiding heeft de fanfare zich 
veel nieuwe zorgen op de hals 
gehaald. Alleen met vele leer-
lingen, met veel jeugdig en-
thousiasme, met goede instru-
menten en een uitstekende 
leiding, kan een fanfare groei-
en: d.i. groter worden, beter 
worden.  
Dit jeugdig enthousiasme, ge-
volg op de successen van drum-
band en fanfare, zal de basis 
zijn waarop wij met Gods hulp 
verder bouwen. 
 

Aldus voorgelezen op de Jaar-
vergadering van 9 februari 
1963. 
 
 J.Frissen, secretaris 

     
02-07-1947  Henk  Reijers 

06-07-1936  Hanneke   Pisa-Rentenaar 
09-07-1961  Tom   Strijbos 
11-07-2003  Paul  Berkers 

12-07-1965  Harrie  Kemperman 
13-07-1933  Jan  Kemperman 
18-07-1939  Joop  Reiling 

27-07-1998  Tom   Schrama 

03-08-2001  Julia van Bree 

04-08-1982  Anusia  Witte 
08-08-2010  Guus van  Middelaar 
09-08-1987  Anique van Beekveld-Noordman 

10-08-1940  Leo   Bongers 
11-08-2004  Fleur  Mulder 
13-08-1998  Daan  Mulder 

16-08-1961  Bart  Feijen 
18-08-2004  Guus   Kursten 
24-08-1955  Francien  Reijers-de Louw 

29-08-1981  Steven  Dupree 
30-08-1940  Bertie  Eilers 

     

08-09-1935  Engel  Beenders 
11-09-1969  Edward  Scheepers 

20-09-1990  Jeroen  Loeff 
     

04-10-1942  Frans  Scheepers 

04-10-1969  Helga  Jansen-Koller 
09-10-1944  Engel  Beenders 
10-10-1995  Robin  Geraets 

21-10-1968  Rob   Reiling 
23-10-1994  Manon de Louw 
23-10-2001  Sharon  Tiemessen 

27-10-2002  Lieke  Tromp 



Wij danken de 57 leden van de Club van 50 

Mevr. Arendsen - Verbeek  
Fam. van Asten - Pijnenburg 
Fam. Beenders - Cuppens 
Fam. Broekman - Teunissen 
Toon de Brouwer 
Miet de Brouwer - van Meyl 
C. de Busser 
Jan Cox 
Joop Cox 
Fam. van Cranenbroek - Brouwers 
P. Dumoulin 
Mevr. C.W. Eilers - van Meijl 
Fam. Feijen - Cappers 
Fam. Geilleit - Leijssen 
Harrie Gijsbers 
W. Guitjens 
Dhr. en Mevr. Hendriksen - Daams 
Dhr. en Mevr. Hendriks - Berkers 
Dhr. en Mevr. Hendrix 
Fam. Huijsmans - Vertogen 
Imago Schoonheidssalon 
Mevr. P. Janssen - Vervest 
Kriya-Yoga centrum 
Hans en Rina Lijbers - Bosch 
Mevr. Loeff - Hurkx 
Fam. Louwers - v. Leeuwen 
Fam. R. Melk 
Fam. Moll- van Mierlo 

Fam. Noordman - Hendriks 
Fam. Noordman - Raaymakers 
Mevr. A.C.M. van Oss - Maas 

Dhr. A.J.M. van Oss jr. 
Mevr. Pisa - Rentenaar 
Fam. Polman-Meeuws 
Fam. Reiling - van Stipdonk 
Mevr. G. van de Rijt 

Fam. van de Rijt - Majewska 
Fam. Scheepers - Welten 
Dhr. H. Scholten 

Dhr. en Mevr. van de Schoor - van Eijl 
Paul Schrama Tuin & speeltoestellen 
Mevr. Schrama - Steijns 

Camping St. Jorishoeve 
Dhr. Jos Swinkels 

Fam. J.Theunissen - Lehnen 
Fam. Thijssen - Gielen 
Ria Tijsen-Tromp 

Fam. van der Togt 
Ria Tromp - Boerenkamp 
Mevr. van de Ven - van de Berg 

Fam. Verhoeven - van Kempen 
Fam. Verhoeven - Verbruggen 

Anita Verstappen - Schrama 
Anny van der Vleuten 
Dhr. en Mevr. Vogels - Büller 

Fam. van Weert - de Louw 
Fam. van Winkel - Essers 

Wij danken ook de overige leden, die hun namen niet vermeld willen hebben, 
alsmede de ontelbare donateurs, die een bijdrage hebben gegeven. 

Geachte lezer, bent u al lid van onze club van 50, dan zijn wij u daar zeer dank-
baar voor. Mocht dat niet zo zijn, meld u zich dan aan bij een van onze  
bestuursleden of leden van advies! (zie pag.2) 

Wilt u tussentijds ook op de hoogte gehouden worden van onze activiteiten geef 
ons dan uw E-mailadres door aan secretariaat@muziekverenigingsterksel.nl  
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   Genieten van                                                                                       de zomer  


