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Opluistering van bijzondere feesten of 
gebeurtenissen:

1877 - 3 juni: Het gouden bisschopsfeest van 
Z. H. Paus Pius IX. Groote optocht door de in 
feest gedoste straten. - - De avond van dezen 
prachtigen dag ging als het ware vliegend 
voorbij, terwijl men niet genoeg scheen te 
kunnen genieten van het schitterende 
vuurwerk dat werd afgestookt, hetwelk een 
cadeautje was van de societeit de Unie…..In 
de grootste vroolijkheid is verder de avond en 
de halve nacht voorbij gegaan. Leve Z. H. 
Paus pius IX.
4 juni: Overlijden van H. M. onze 
geëerbiedigde koningin. Opruiming van alle 
eerebogen en pyramides, intrekken der 
vlaggen en ophouden van alle feestelijke 
luidruchtigheid. Het schijnt echter dat bij zulk 
een sterfgeval de harmonie zich even 
verdienstelijk maakt dan bij elke andere 
gelegenheid, want eene marsche funèbre tegen 
den avond statig door het dorp geblazen vond 
zeer veel bijval. Hierbij moet gezegd worden 
dat alle instrumenten alsmede trom en 
schelboomen in rouwfloers waren gehuld.
1880 - 22 april: Op de gouden echtvereniging 
van Joh. van Haeren en Johanna van Haeren. 's 
Morgens gaan afhalen en naar de kerk 
begeleid – in de kerk geblazen - toen de 
plechtige H. Mis was afgelopen huiswaarts 
gebracht. 's Namiddags ten 5 ure serenade 
gebracht - veel plaisir gehad -
de Heuvel was met eerebogen en Cronen etc. 
versierd - ieder deelde in de vreugde. 's 
Avonds concert - prachtig geblazen. H. 
Raaymakers gaf dien avond f. 50 in de kas der 
harmonie, behalve nog vele fleschjes wijn. 
Lenij van de Laar zat van vreugde te slapen - 
H. van Vessem was per abuis bij de wed. J. C. 
Kemps aan den tuin op de boomen te bed 
gegaan. De boel was  's morgens om zeven en 
een half afgeloopen.



Een van de doelstellingen van de fanfare was 
verder onderlinge bekwaming Een onmisbaar 
element hierin was het contact naar buiten, het 
zich meten met andere harmoniëen door 
middel van deelname aan z.g. festivals. Dit 
was tevens een middel om de enge dorpsgeest 
te doorbreken. Aan uitnodigingen daartoe 
ontbrak het niet. Toch horen we maar weinig 
van deelname en nog minder van behaalde 
resultaten. Alleen de eerste keer dat men 
deelnam aan een festival op uitnodiging van 
Apollo' s Lust uit Eindhoven, wordt hiervan 
een uitgebreid verslag gegeven door de 
secretaris. Het klinkt als een verslag van een 
schooljongen die voor het eerst een reisje heeft 
meegemaakt.
1867 - 8 julij.
De dag waarna ieder zoo lang gehaakt had 
brak dan eindelijk aan. Om 4 uur stond ieder 
reeds voor zijn bed en om 4.3/4 stond het 
rijtuig met twee fraaije schimmels bespannen 
reeds klaar voor de repetitie zaal. Alle stapten 
in. Met den beschermheer aan het hoofd 
arriveerden wij circa 7 ure in het logement van 
P. van Bergeijk door de commissie ons 
voorgesteld. Afgestapt werden wij verwelkomt 
door den heer H. Raaijmakers die alsdan een 
staaltje gaf van zijn welsprekendheid. 
Uitgestapt ging de harmonie van Woensel ons 
voor en blaasde eene marsch tot een 
eindweegs in de stad, terstond hieven wij onze 
eerste marsch aan die er ferme op den vroegen 
morgen uitkwam. Alzoo trokken wij na het 
feestterrein. Wij plaatsten daar onze 
instrumenten neder en terstond nam de 
feestmarsch een aanvang. Na afloop van deze 
ging onzen beschermheer na de societeit 
alwaar hem den eerewijn werd aangeboden en 
bij loting nr. 9 toegekend. Alzoo waren wij den 
negenden in den optogt en het executeeren der 
stukken. Circa 10 ure trokken wij met eene 
marsch door de regterstraat na Stratum alwaar 
den optocht een aanvang nam. Deze was 
allerprachtigst. Gedurende dat deze plaats had, 
hadden wij verschillende marschen geblazen. 
Na afloop rustten wij uit en gingen om twee 
uren onzen bestelden maaltijd waarnemen 
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(aardappelen en biefstuk met een glas bier). 
Omtrent een half uur na afloop van deze, 
stapte de harmonie van Bree van 't kioske. 
Daarop volgden wij. Met een lossen zwier en 
het oog reeds op de overwinning die ons te 
halen stond kwam ons twintigtal opdagen. Het 
eerste stuk Rufe zur Tossne (?) potpouri. 
Durand droeg een daverend applausissement 
weg. Ieder was daarover uiterst tevreden. Ten 
tweede volgde onzen Emma Walzer - Durand. 
Deze, schooner voor het gehoor, droeg zoowel 
als de eerste aller tevredenheid en goedkeuring 
mede. Vervolgens stapten wij af, en hadden 
het druk hoe het er afgebracht was. Mourik 
kreeg kijvens om zijn broert gedrag gedurende 
het uitvoeren. Deze alleen was beschonken. 
Men ging alsdan uiteen, deze wandelen en 
gene dansen. Ieder amuseerde zich wel. Om 7 
ure kwamen wij weder bijeen en voerden ten 
getalle van 400 man de feestmarsch, deze 
vond veel bijval zoodat het woord bis na 
afloop werd gehoord. Om 11 ure begon het 
prachtige vuurwerk. Dit was aller schoonst. 
Om 12 ure was hetzelve afgeloopen. Daarna 
waren wij afgesproken in den Gouden Leeuw, 
waar ons rijtuig was, bijeen te komen. Allen 
waren daar present. Onder het ledigen van 
eenige glaasjes werd er ingespannen en wij 
vertrokken circa 12 1/2 uit de stad onder het 
roepen van Helmonders adieu - Rooij vaarwel. 
Om 3 ure waren wij op de plaats waar wij 's 
morgens afreden. Wij twijfelen geenszins of 
deze dag -  heeft veel bijgebracht tot
roem en eer van onze harmonie. Want ieder 
ons muziek gehoord en gedrag gezien zal 
daarover roemen, vooral het muziek van eene 
driejarige harmonie.
Enige jaren later - 1872 - werden zij opnieuw 
in Eindhoven uitgenodigd. Er werd besloten 
om niet deel te nemen, maar omdat enige 
leden van de fanfare reeds enige beroemdheid 
hadden, zouden deze de harmonie van 
Helmond assisteren.
8 julij. Dit vijftal heeft hun hierop een gunstig 
antwoord gegeven en reeds in den vroegen 
morgen van 8 juli waren ze te Eindhoven 
aanwezig om de hoedenheeren van Helmond 
met den trein van 10.33 af te wachten. Door 
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verschrikkelijke handdrukken heeft men hier 
elkander verwelkomt, terwijl aanstonds de boel 
wierd bereidvaardig gemaakt tot het maken van 
den optocht en het uitvoeren der stukken. Na 
dit hebben de heeren de Raat, directeur van 
geheel Helmond, en Khüne, directeur van 
deszelfs fanfare, ons de consignes voorgelezen 
en als militaire man op onze plaats in den 
optocht neergedouwd. Nadat wij ons na het 
afloopen van den optocht tamelijk moe hadden
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gemaakt, had onzen directeur, de heer G. 
Wijnen, de vrijheid om aan Helmonds directie 
te vragen waar en wanneer zij het diner zouden 
nemen, opdat wij dan zouden kunnen zorgen 
om in dezelfde restauratie te zijn waar de 
hoedenheeren waren. Tot zijne groote 
verwondering kreeg hij ten antwoord dat onder 
hen hierover niet gesproken was, zoodat ieder 
hunner zich zou moeten gestroosten om bij den 
bakker een broodje en bij den slager een pootje 
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te koopen. Hier was de grenspaal voor de 
symphatie voor Helmond. Op dat oogenblik 
gingen de hoedeheeren van ons af en wij 
hebben ze niet meer gezien. De hoedenheeren 
hebben geene stukken uitgevoerd en dus onze 
hulp niet nodig gehad. Verder zullen wij over 
hun gedrag niet meer spreken dewijl het te 
belagchelijk en te schandig is.
Tenslotte nog een voorbeeld van een plezier-
reisje uit die goede oude tijd.
1873 - 29 julij. Rijtuigverhuurder Jan Bogaerts 
uit 's-Bosch zou hen komen ophalen en weer 
thuis brengen voor f. 24. In den morgen van 
den bepaalden zondag was onze koetsier reeds 
buiten verwachting om tien uur hier. Juist naar 
onzen zin was de wagen ingerigt dewijl de 
personen even goed óp den wagen dan Er in 
konden gaan zitten. Van deze schoone 
gelegenheid werd gebruik gemaakt, dewijl 
zeven onzer muzikanten op den wagen gezeten 
met eene flinke marsch op sterken draf door het 
dorp reden, terwijl de overigen onopgemerkt in 
de benedenste verdieping bleven zitten. Onze 
richting genomen hebbende over Veghel, 
Dinther, Heeswijk enz. hebben wij zeer veel lol 
gehad. 's Hertogenbosch binnengereden zijnde 
gelijk wij St. Oedenrode verlaten hadden, met 
volle muziek, kwam in de straten der hoofdstad 
eene verbazende menigte nieuwsgierigen 
opdagen. Na bij den heer Vollaers afgestapt te 
zijn, zijn wij eenpaarlijk naar de Unie gegaan 
waar muziek was van het 5e regiment 
infanterie. De heer L. de Rooij had ons 
geintroduceerd. vervolgens naar het 
paardenspel. Na afloop van dit zijn sommigen 
naar publieke kermis-vermakelijkheden gegaan, 
anderen naar een of ander café chantant. 
Alhoewel niet vroeg thuis was echter niemand 
dronken en iedereen was zeer wel tevreden 
over dit uitstapje.


